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RESUMO 

 
GOMIDE, Diogo. Desenvolvimento de Gestão de segurança em espaços confinados 
em de Beneficiamento e Armazenamento de Grãos. 2017. Trabalho de Conclusão 
de Curso – Curso de Graduação em Engenharia de Produção, CEng – Centro de 
Engenharias, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2017. 
 
Devido a crescente produção agrícola abre portas para o desenvolvimento de 
processos adjacentes como o beneficiamento e armazenagem de grãos. Processos 
que necessitam cada vez mais de trabalhos especializados e unidades maiores e 
mais complexas para atender as demandas do mercado. Com o crescente avanço 
na agroindústria, é comum que o planejamento dessas unidades acabem sendo 
elementos de baixa prioridade. O que reflete nos altos índices de acidentes neste 
setor, sejam acidentes ocupacionais ou ambientais. 
A presença de espaços confinados em unidades de beneficiamento e armazenagem 
contribuem para os riscos e acidentes graves, seja por imprudência e desrespeito às 
medidas de segurança presentes na NR-33 ou até mesmo por condições adversas. 
Medidas relacionadas a segurança e cumprimento das normas regulamentadoras, 
são fundamentais e obrigatórias antes da entrada em qualquer tipo de espaço 
confinado. 
 
Palavras-chave: Espaço confinado, NR-33, Agroindustrias, Gestão 



ABSTRACT 
 
GOMIDE, Diogo. Desenvolvimento de Gestão de segurança em espaços confinados 
em de Beneficiamento e Armazenamento de Grãos. 2017. Trabalho de Conclusão 
de Curso – Curso de Graduação em Engenharia de Produção, CEng – Centro de 
Engenharias, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2017. 
 
Due to an overall increase in agricultural production, the development of adjacent 
processes such as processing and storage of grains has become more and more 
frequent. These processes increasingly require more specialized work as well as 
larger and more complex units in order to meet market demand. With the advance of 
the agroindustry, it is common that the planning of processing and storing units end 
up having limited priority, which results in this sector an increase in rates of 
occupational and environmental accidents. The presence of confined spaces in these 
units contributes to the increase in risk of serious accidents, either by recklessness or 
disrespect to the safety measures present in NR-33, or even by adverse conditions. 
These measures related to safety and regulatory compliances are essential and 
mandatory before entering any kind of confined space. 
 
Key words: Agricultural production, Confined Space, NR-33, Management. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O crescimento populacional e a constante demanda por inovação e 

investimento na indústria alimentícia, fica clara nos dados fornecidos pela Conab – 

Companhia Nacional de Abastecimento que mostram um aumento de 22,1% na 

safra de 2016/2017 se comparada a safra anterior, número que chega a 41,3 

milhões de toneladas a mais.  

Atualmente a soja e o milho correspondem a quase 90% do que é produzido 

no país no que se refere a produção de grãos, a estimativa de acordo com a Conab 

realizada em junho de 2017, é que a soja alcance uma produção de 113,9 milhões 

de toneladas para esta safra. Já o arroz e feijão, estimasse uma produção de 12,1 

milhões de toneladas e 3,39 milhões de toneladas. 

Após a colheita os grãos são encaminhados para unidades beneficiadoras e 

de armazenagem onde recebem tratamento adequado de recebimento, limpeza, 

secagem, beneficiamento, armazenamento e expedição (WEBER, 2005). Podemos 

ter unidades intermediarias onde são realizadas somente o recebimento, limpeza, 

secagem e o armazenamento dos grãos em silos metálicos utilizados para manter a 

qualidade e preservar o grão por longos períodos. 

O constante crescimento do setor agrícola nos leva ao aumento da demanda 

por armazenagem e beneficiamento de grãos por todo o país, consequentemente 

temos uma necessidade cada vez maior de tornar o processo cada mais eficiente e 

ágil como cita (BAAL, 2013). 

Em contrapartida a todo esse crescimento no setor de armazenagem vem 

acompanhado de dados alarmantes no que se diz respeito a segurança com que as 

atividades no ramo vem sendo exercida, os dados mais recentes apontam que 1592 

acidentes foram registrados pela previdência social no ano de 2015, os números 

mostram a exposição dos trabalhadores a riscos, como explosão, quedas de altura, 

asfixia, choque elétrico, um grande potencial de explosão causado pelo acúmulo de 

poeira e um grande número de espaços confinados, onde todos os acidentes estão 

diretamente ligados a falta de preparo para as atividades realizadas nas empresas 

(BARBOSA, 2010). 

Os espaços confinados estão presentes em praticamente todas as etapas do 

processo de armazenagem de grãos, Segundo Cassol (2012) os dias atuais mesmo 
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com todo o avanço técnico e cientifico em todas áreas de conhecimento humano, 

ainda podemos considerar grande o número de trabalhadores expostos a riscos e 

vítimas de acidentes envolvendo espaços confinados. 

O principal agravante é o despreparo dos trabalhadores que estão expostos a 

esses ambientes e que na maioria das vezes não possuem conhecimento de 

medidas técnicas e administrativas necessárias para controle e segurança. Além 

disso, por ser uma atividade constantemente realizada nas empresas que atuam 

nessa área, o controle da atividade dos funcionários se torna muito desafiador. 

(Oliveira et al., 2010). 

Tendo em conta essas considerações, o presente trabalho apresenta como 

tema a gestão de espaços confinados em Unidades de Beneficiamento e 

Armazenamento de Grãos (UBAG). 

 

1.1 Objetivos Geral e Específicos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho tem como objetivo principal investigar os principais 

desafios presentes no decorrer da implantação da gestão de espaços confinados em 

uma empresa de armazenagem de grãos. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

a) Pesquisar e desenvolver um marco teórico quanto aos desafios relativos 

à gestão de espaços confinados; 

b) Elaboração de um levantamento dos riscos, ações e locais prioritários 

para implantação de iniciativas voltadas à gestão de espaços confinados; 

c) Contribuir com inciaitivas voltadas à implantação de ações de gestão em 

espaços confinados em uma UBAG; 

d) Acompanhar as iniciativas propostas e investigar, no âmbito do 

levantamento de risco e das ações realizadas, quais os principais 

desafios ligados à gestão de espaços confinados. 
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1.2 Justificativa 

 

O Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo, atrás apenas dos 

Estados Unidos, com produção média de 2.822 kg por hectare (CONAB, 2017), 

números que mostram como a agroindústria vem crescendo acompanhada da 

informação, tecnologia e dados pós colheita que pesam cada vez mais no produto 

final. 

Com o grande número de informações chegando as pessoas, as exigências 

vem aumentando, e um produto com uma boa qualidade passou a ser um pré 

requisito não só restrito as prateleiras, mas também associada à políticas de 

responsabilidade social, como preservação do meio ambiente, compromisso com a 

produção voltada ao bem estar e segurança do trabalhador, e com menor risco 

possível. Uma das premissas da organização formal, chamada Cooperativa é 

respeitar os valores do ser humano e praticar regras, normas e princípios (GAWLAK 

e TURRA, 2003). 

Nas agroindustrias os maiores riscos que os trabalhadores enfretam são os 

trabalhos que envolvem espaços confinados, por serem locais impróprios para o 

trabalho humano em condições normais. Os espaços confinados apresentam riscos 

químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos, além de serem locais 

fechados e traiçoeiros (PIRES, 2005).  

Espaços confinados são locais com grande gama de atuação e perigos 

eminentes para a vida do trabalhador, é fundamental que toda a atividade esteja 

dentro das exigências impostas pala Norma Regulamentadora de Segurança e 

Saude nos Trabalhos em Espaços Confinados NR-33, criada em 2006, que exige 

das empresas uma série de medidas preventivas visando a segurança e as 

condições para que o trabalhador possa realizar a atividade sem risco de acidente, 

mesmo com todas as adversidades encontradas nesse tipo de ambiente. 

Em beneficiadoras de grãos todo o ambiente e maquinário está coberto de 

poeiras e partículas prejudiciais à saude do trabalhador, sem contar que dentro de 

um espaço onde as partículas possuem pouco espaço entre elas, os riscos de 

incêndios e explosões são maiores (BALL, 2013).  

Segundo Soldera (2012), os riscos já citados nos espaços confinados são 

desafios que milhares de trabalhadores enfrentam todos os dias no atual cenário da 
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indústria de armazenagem de grãos no Brasil, e mesmo com todo o conhecimento 

dos riscos e perigos sérios, são ignorados, e gera grande número de acidentes. 

A conscientização das empresas com a saúde dos trabalhadores e segurança 

do processo reflete na queda do número de acidentes em atividades de 

armazenamento de grãos, de acordo com dados da previdência social, no ano de 

2013 foram 1881 acidentes de trabalho, já no ano de 2015 tivemos 1592, que ainda 

é um número alto, mas que mostra como a conscientização e incentivos na área de 

SST vem surtindo efeito, e justifica a atuação na área da engenharia na aplicação de 

gestão de trabalho em espaços confinados dentro da empresa em estudo. 

 

1.3 Limitações 

 

O trabalho se limita a uma única empresa, onde serão analisados todos os 

espaços confinados no período de realização deste estudo, sendo que, não serão 

incorporados ao presente trabalho espaços confinados que eventualmente sejam 

construído dentro das instalações da empresa. 

Não há pretensão no presente estudo, aplicar melhorias em trabalhos além 

daqueles associados ao espaços confinados como, por exemplo, treinamento para 

trabalhos em altura ou relativamente à segurança em instalações e serviços em 

eletricidade. 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

O presente trabalho está estruturado em 6 capítulos, descritos da seguinte 

forma: No capítulo 1 está a parte introdutória do trabalho contendo a introdução, 

objetivos, as justificativas da pesquisa, limitações e a estrutura do trabalho. 

No capítulo 2 é apresentada a revisão teórica, seguindo sequência inicial com 

caráter macro, onde é abordado a indústria de alimentos no contexto mundial, e 

apresentado o contexto nacional para então focar no contexto do beneficiamento de 

grãos. Dando continuidade, é apresentado algumas diretrizes para gestão de 

indústrias de alimentos e seus sistemas produtivos trazendo informações dos 

Sistema Toyota de Produção e/ou produção enxuta. Mais adiante são discutidas as 
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técnicas que serão abordadas neste trabalho no quesito de conceitos, aplicações 

similares e dificuldades encontradas nas realizações destas. 

No capítulo 3 é apresentado a metodologia pela qual o presente trabalho foi 

elaborado, os procedimentos utilizados para abordar à forma científica do estudo, e 

as abordagem utilizadas para atingir os objetivos propostos. Por fim neste capítulo é 

disponibilizado o cronograma de atividades desenvolvidas. 

No capítulo 4 é relatado a aplicação das técnicas propostas e descritas na 

revisão teórica, na empresa em estudo, descrevendo os procedimentos práticos no 

ambiente industrial. Este capítulo será apresentado na disciplina de Trabalho de 

Conclusão de Curso 2 (TCC 2). 
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2  GESTÃO DE ESPAÇOS CONFINADOS NA UBAG 

 

O crescimento agroindustrial do pais reflete de maneira positiva avanços na 

economia. E o mercado consumidor vêm demonstrando cada vez mais interesse nas 

responsabilidades sociais dos processos produtivos. 

O processo de beneficiamento e armazenagem de grãos é complexo e repleto 

de atividades que oferecem riscos ao trabalhador, especialmente pela quantidade de 

espaços confinados encontrados em sua estrutura, que proporcionam combinação 

de riscos fatais. 

 

2.1 Produção de grãos no Brasil: importância e cenário atual 

 

Com a constante evolução da sociedade, o cotidiano das pessoas ficou 

repleto de obrigações e horários para cumprir, e não é incomum nos deparamos com 

pessoas adaptando e modificando seus hábitos alimentares para conseguir conciliar 

a rotina do dia a dia com uma alimentação que satisfaça todas as necessidades e 

objetivos no momento. 

Estudos realizados pela Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) mostrou 

que em 2003 os brasileiros tinham no total 75,9% de despesas para aquisição de 

consumo em domicílio e 24,1% para consumo fora do domicílio. Já os dados mais 

recentes obtidos pela última POF mostrou aumento de 7% nas despesas com 

consumos fora do domicílio (IBGE, 2009).  

A praticidade é tentadora e traz consigo uma demanda cada vez maior por 

alimentos semi prontos ou prontos e de fácil acesso, busca que se reflete no 

crescimento médio rápido de 14% entre 2006 e 2016 dos food services em relação 

ao varejo, que cresceu apenas 11% de acordo com Associação Brasileira das 

Indústrias da Alimentação (ABIA). 

Na última pesquisa feita pelo IBGE, constatou-se que o brasileiro estava 

consumindo menos arroz e feijão, comparado a pesquisa feita em 2002-2003. Com 

pesquisa mais recente em 2008-2009 a combinação conhecida mundialmente por 

ser típica do Brasil teve queda de 40,5% referente à aquisição dentro das casas 

brasileiras, e dentre produtos que tiveram maior taxa de crescimento foi o 

refrigerante de cola com aumento de 39,3%, fatores que na época da pesquisa 
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como reajuste do salário mínimo, programas de auxílio do governo, baixa inflação 

contribuíram para o desenvolvimento desse mercado (IBGE, 2009). 

No entanto, no último ano o mercado interno do setor de vendas no varejo 

teve aumento de 9,8%, enquanto o setor de food services cresceu somente 7,1% 

(ABIA, 2017), o que revela que o povo brasileiro acabou trocando comida fora de 

casa pela tradicional comida feita dentro de sua casa. Provavelmente com a 

estabilidade econômica, o setor de alimentação fora de casa volte a crescer de 

forma mais acelerada do que o varejo alimentar, mas o reflexo da instabilidade é 

claramente visível no bolso do consumidor que busca a praticidade e comida rápida 

fora de seu lar. 

As estratégias de investimento no setor alimentício necessitam evoluir e 

acompanhar a demanda global. Dados da ABIA, mostram uma queda nos 

investimentos no setor de alimentação de 14,3%. Em contrapartida, o volume de 

fusões e aquisições aumentou 26,1% no ano de 2016, o que por sua vez acaba não 

gerando mais empregos no país, entretanto mostra que o setor ainda tem 

credibilidade no mercado e as empresas optaram por não investir em unidades 

novas e dar suporte para as linhas de produção, desenvolvimento de novos produtos 

e manutenção das fábricas já existentes (ABIA, 2017). 

Em 2016 o Brasil teve aumento de 9,3% em relação à 2015 no setor 

alimentício, com faturamento de R$ 614,3 bilhões de reais, onde os alimentos 

representaram 81% desse valor e 19% são referentes à bebidas. Em um ano com 

crises políticas e escândalos envolvendo outros setores, o setor alimentício 

conseguiu se manter com saldos positivos. 

Neste contexto sabe-se que um dos pilares da humanidade é a produção de 

alimentos, e que durante sua evolução veio acompanhada de inovações 

tecnológicas. Sendo assim, uma parcela fundamental na economia por sua grande 

abrangência e essencialidade envolve diversos setores como o agrícola, fertilizantes, 

serviços de insumos, aditivos, agrotóxicos, bens de capital e embalagens 

(GOUVEIA, 2006). Com 35,2 mil empresas ligadas, o setor alimentício é o setor que 

mais emprega no país, com 1,6 milhão de funcionários (MTE, 2016a). 

Dados do IBGE mostram que de todas as indústrias de transformação a de 

alimentos e bebidas é a maior de todo o território nacional, onde se concentram R$ 

550,8 bilhões de reais brutos em produção (IBGE, 2014a).  
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Mesmo com queda de 0,96% na produção e das vendas reais de 0,63% em 

2016, o índice se mostrou melhor do que o ano anterior de 2015 que teve queda de 

2,9% na produção e 2,73% nas vendas reais. A balança comercial do setor de 

alimentos fechou em US$ 31,5 bilhões de Dólares contribuindo para o superávit total 

da balança nacional que foi de US$ 47,7 bilhões de Dólares. Em 2017 espera-se 

aumento na produção física entre 0,6% e 1,2%, já nas vendas reais, crescimento 

entre 0,7% e 1,5% (ABIA, 2017). 

As boas condições climáticas e o investimento feito nos últimos anos na 

agroindústria do país reflete aumento da área plantada no país na safra de 

2016/2017 em relação à safra de 2015/2016, onde se tem o aumento de 3,7% e um 

total de 60,49 milhões de hectares plantados e além da estimativa de 234,33 

milhões de toneladas de grãos colhidos, o que são 47,7 milhões de toneladas a mais 

do que a safra anterior. Só o incremento dessa safra se mostrou maior do que toda a 

produção de 1976/77 que foi de 46,9 milhões de toneladas. (CONAB, 2017). 

As principais culturas do país são a soja e o milho, responsáveis por quase 

90% de tudo que é produzido em território nacional. A produção da soja deve 

alcançar produção média de 113,9 toneladas e para o milho a estimativa é de 93,8 

toneladas, e a combinação tradicional do Brasil, o arroz e feijão devem alcançar 

respectivamente 12,1 milhões de toneladas e 3,39 milhões de toneladas na sua 

safra desse ano (CONAB, 2017). 

Não podemos afirmar com certeza a história do arroz no mundo, mas ela é 

vinculada a diversos povos e percorre o planeta por diferentes épocas, povos e 

reinados e por isso deve ser valorizada. Os povos asiáticos tem consigo registros de 

milhares de anos desse cereal e são os pioneiros dessa cultura de acordo com os 

registros. Oliveira Neto (2015), por exemplo, relata que os primeiros registros do 

arroz no território brasileiro foi encontrado no livro Tratado da Terra do Brasil, escrito 

em 1568 pelo historiador português Pero de Magalhães Gandavo, onde fala que “há 

nesta terra muita cópia de leite de vacas, muito arroz, favas, feijões, muitos inhames 

e batatas, e outros legumes que fartam muito a terra”. 

O Brasil adotou o arroz como seu filho, juntamente com o seu irmão feijão, 

uma mistura que caiu no gosto dos brasileiros. Atualmente 95% dos brasileiros 

consomem e mais da metade faz pelo menos uma vez ao dia refeição com esta 

combinação. A preferência do consumidor de arroz é por um produto que apresenta 
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grão da classe longo fino, conhecido também como arroz agulhinha (BARATA, 

2005). Do ponto de vista nutricional o arroz e feijão acabam se complementando. O 

feijão faz parte da família das leguminosas e é capaz de fornecer de 10% a 30% de 

proteínas, mas são deficientes no aminoácido metionina. Enquanto que o arroz na 

classe dos cereais possui um percentual menor de proteínas, mas é um cereal rico 

em vitaminas como tiamina (B1), riboflavina (B2) e niacina (B3) (OLIVEIRA e 

MARCHINI, 1998). 

Apesar de ter conseguido cair nas graças do povo brasileiro, os dados 

divulgados pela Conab mostram que o arroz de sequeiro teve redução na sua área 

plantada, apresentando queda considerável de 17,6%, fatores como a baixa 

utilização do arroz para a abertura de área de produção ou até mesmo pela 

migração que tivemos para culturas mais rentáveis no plantio, como a soja.  

A região Sul é a região pioneira e com maior influência e importância do país 

na produção de arroz, sendo responsável hoje por 70% da produção nacional, com 

cerca de 65% da área destinada a produção deste produto.  

Além do clima favorável, o forte investimento em tecnologias no plantio de 

soja nas regiões Centro Oeste e região Sul fazem com que esses dois Estados 

sejam os maiores produtores de soja do país, responsáveis por 80% da produção 

brasileira, grão esse que movimenta a economia, principalmente referente a 

exportação. 

O setor Brasileiro de Alimentos foi citado com grande relevância pela 

Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) através do 

documento denominado “Agricultural Outlook 2016-2025”, responsável por essa 

previsão e perspectiva da produção agrícola ao redor do mundo. O documento prevê 

que em 2025 o país se tornará o maior produtor de soja do mundo, se acompanhar o 

ritmo atual de produção de grãos, acompanhando a expansão que continuará a 

crescer por toda América Latina. Atualmente os três maiores exportadores de soja 

do mundo são os Estados Unidos, Brasil e Argentina, representando 87% das 

vendas globais. 
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2.2 Segurança e Saúde no Trabalho em UBAG 

 

Todo alimento provindo do campo, após a colheita, seja por estratégia de 

mercado ou por parte do processo, necessita passar por uma UBAG, que se 

caracteriza por conter processos complexos com máquinas de grande porte, trânsito 

de veículos pesados, trabalho em altura, agentes causadores de riscos e 

principalmente espaços impróprios para ocupação continua do trabalhador, 

caracterizando aspectos preocupantes na rotina desse tipo de ambiente. 

  

2.2.1 Aspectos históricos 

 

A história da humanidade e suas inúmeras reviravoltas no cotidiano, cultura e 

tecnologias estão descritas em todos os livros de história e vivemos hoje o reflexo da 

evolução que foi um dia conquistada por lutas e direitos adquiridos. 

Desde os tempos mais antigos o homem segue regras básicas de 

comportamento e segurança durante as atividades realizadas, aprofundando-se na 

história, a cerca de quatro milhões de anos, com a descoberta do fogo e quando os 

homens ainda residiam em cavernas, há registros de procedimentos de segurança 

básica com as primeiras ferramentas utilizadas pela espécie, caso contrário teríamos 

sidos dizimados (FREITAS, 2016). 

O primeiro registro legal e talvez um dos mais importantes que temos 

descoberto em relação a segurança do trabalho e a saúde ocupacional é o famoso 

Código de Hamurabi, escrito por volta de 1792 e 1750 a.C., onde continham uma 

quantidade de leis notórias para a sociedade da época, dentre elas o direito da 

mulher e da família, propriedade, bem como os princípios ordenadores do comércio 

e das profissões.  

No capítulo XII do Código de Hamurabi tínhamos o que seria o primeiro 

registro oficial das leis trabalhistas, embora o código com certeza não se enquadre 

nos modelos e padrões de nossa sociedade atual, pode-se ver que já sabiam a 

importância de padronizar e regulamentar não só práticas sociais como também as 

práticas profissionais da época, tanto os empregados quanto os empregadores 

tinham obrigações e penalidades perante ao código, assim como o famoso “olho por 

olho e dente por dente”, lei do Talião (MARIA, 2008). 
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As demandas antes do século XVIII eram supridas por trabalhos artesanais, o 

controle e a própria produção eram feitos pelos próprios artesãos e produtores, que 

administravam e supervisionavam o sistema produtivo de suas peças, mas a partir 

do século XVIII surge o que podemos chamar de divisor de águas da história e de 

maneira com que passava a se conhecer os processos de produção, a Revolução 

industrial.  

Entre os anos de 1760 a 1860, fatores como possuir rica burguesia, a mais 

importante zona de livre comércio da Europa da época, além da localização 

privilegiada junto ao mar ultramarinos e o evento de êxodo rual, fez a Inglaterra ser 

pioneira na primeira fase da revolução Industrial, com uma série de mudanças que 

trouxeram consigo alterações no estilo de vida das pessoas e dos meios de 

produção. As necessidades não eram mais supridas com a produção artesanal feita 

em casa e nos campos, pois a maioria da população passava a residir em cidades e 

o processo continha maior demanda, surgindo assim, as primeiras máquinas à vapor 

e produção em massa, principalmente na indústria de tecido e algodão 

(VENDRUSCULO e SCHERER, 2016). 

Com o surgimento das máquinas pesadas e o sistema fabril, a mão de obra 

humana passa a ser substituída, reduzindo o número de trabalhadores e gerando 

um descontentamento por parte da classe contratada (HOBSBAWM, 2003). 

As pessoas ainda tiveram que se adaptar a um sistema explorador por parte 

dos empresários para suprir suas ambições e atingir números elevados de produção, 

mesmo que isso submetesse o trabalhador a absurdas 15 horas de jornada de 

trabalho. Condições mínimas para trabalhar, acidentes e mortes de trabalho eram 

comuns, mulheres e crianças ainda eram obrigadas a trabalhar para sustentar suas 

famílias. (VENDRUSCULO e SCHERER, 2016). 

Foi em 1802 na Inglaterra, que se teve o primeiro passo para mudanças em 

relação a saúde e preocupação do trabalhador com a criação da primeira lei de 

proteção ao trabalhador, que reduzia a jornada de trabalho para doze horas diárias e 

proibia o trabalho noturno, além de melhorias no ambiente de trabalho 

proporcionando condições que hoje são mínimas para se realizar qualquer tipo de 

atividade, lei que ficou conhecida como “Lei de Saúde e Moral de Aprendizes”. 

(PEREIRA, 2001). 
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Cabe ressaltar o relato feito pelo autor francês Fernand Pelloutier em seu livro 

“A vida operária em França (1900)”, que evidencia as condições de trabalho nas 

fábricas de açúcar da época: “Eis os homens que empurram nos carros de mão uma 

agoniante mistura de melaço e sangue. É o açúcar bruto, tal como vem das 

raspadeiras de beterraba, misturado com sangue de boi, (...) que deita um odor 

insuportável. Tudo isto é lançado numa imensa caldeira onde o vapor dissolve e 

purifica esta mistura (...) As salas cheias de fumarada nauseabunda, onde trabalham 

12 horas por dia, depressa lhes causam males nas vias respiratórias” (FREITAS 

2016, pág. 26). 

No ano de 1869 na Alemanha surgiram as primeiras leis que 

responsabilizavam os empregadores por lesões ocupacionais (RÊGO, 2014). 

No ano de 1911 ocorreu a primeira conferência de doenças industriais nos 

Estados Unidos e no ano seguinte no Brasil, durante o 4º Congresso Operário 

Brasileiro foi constituída a Confederação Brasileira do Trabalho (CBT), que trouxe 

consigo reinvindicações operárias como a diminuição da jornada de trabalho, 

indenização para operários acidentados, semana de 6 dias, seguros trabalhistas e a 

exigência de salário mínimo. (FERREIRA e PEIXOTO, 2012).  

Após o término da primeira guerra mundial, surgiu a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), órgão responsável por regulamentar e zelar pelas 

condições de trabalho. Fato esse que acelerou o ritmo da criação de normas e 

medidas de proteção à saúde do trabalhador, dando ênfase as revoltas e lutas por 

melhores condições de trabalho (FREITAS, 2016). 

 

2.2.2 Aspectos conceituais no Brasil 

 

Analisando todo o contexto histórico, concluiu-se que o desenvolvimento das 

legislações trabalhistas surgiram durante períodos de industrialização devido as más 

condições apresentadas nos ambientes de trabalho. No Brasil o processo foi mais 

tardio graças ao longo período colonial comparado com países já desenvolvidos, 

onde o cenário de trabalho era totalmente braçal e escravo, e a preocupação com as 

condições de segurança e saúde no trabalho era pequena e essencialmente de 

interesse privado (CHAGAS et al.,2012). 
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No ano de 1930 Getúlio Vargas assumiu o poder trazendo consigo novos 

ideais para o país, principalmente no que se diz respeito a regulamentação do 

trabalho, e assim pelo decreto de n° 19.433 surge Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio coordenado pelo Ministro Lindolfo Leopoldo Boeckel Collor (FERREIRA e 

PEIXOTO, 2012). 

Nove anos depois no dia 01 de maio de 1939, sob nº1.237 era publicada a 

nova lei onde se estabelecia a legislação trabalhista, e quatro anos depois em 1943, 

sob nº5.452 houve a publicação do decreto que aprovou a CLT (Consolidação das 

Leis do Trabalho), que tem em seu capítulo V a segurança e medicina do trabalho. 

Em 1944 foi incluída na legislação Brasileira pelo decreto de nº 7036/44 a 

CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), que se trata de uma comissão 

representada por um grupo de funcionários que atuam na promoção da saúde e 

segurança dos trabalhadores da empresa. Com o decorrer dos anos passou por 

adequações na sua legislação que não serão discutidas, uma vez que para o 

presente trabalho o interesse é ressaltar que a CIPA atua diretamente no estudo do 

ambiente de trabalho e na detecção dos riscos ocupacionais aos quais o trabalhador 

estão expostos. 

Em 1978 Através da Portaria nº 3.214 no dia de 08/06/1978 do Capítulo V, 

Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à segurança e medicina do 

trabalho, foi aprovado a criação das Normas Regulamentadoras (NR). 

 

2.2.3 Normas Regulamentadoras 

 

Com as mudanças ocorridas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 

6.514/1977, em 8 de junho de 1978 é aprovada pelo ministro do Trabalho em 1978 a 

criação de Normas que trazem um conjunto de ações e medidas preventivas 

relacionadas a saúde do trabalhador, a fim de padronizar e ter perante a lei a 

comprovação da preocupação com o trabalhador e sua saúde no trabalho. 

Inicialmente foram criadas 28 NRs e posteriormente diante de uma nova portaria 

tem-se o surgimento de mais 8 novas NRs com a mesma estrutura das antigas. 

As NRs são realizadas permanentemente pelo próprio MTE buscando se 

adequar cada vez mais as exigências legais que ocorrem no mercado de trabalho 



27 

 

em escala global, sempre se referindo aos riscos ocupacionais e às medidas de 

controle que devem ser tomadas (CHAGAS et al.,2012). 

As 28 NRs da Portaria nº 3.214/1978 são: 

- NR-1 – Disposições Gerais. 

- NR-2 – Inspeção Prévia. 

- NR-3 – Embargo ou Interdição. 

- NR-4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho – SESMT. 

- NR-5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA. 

- NR-6 – Equipamento de Proteção Individual – EPI. 

- NR-7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO. 

- NR-8 – Edificações. 

- NR-9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA 

- NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 

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

Materiais. 

- NR-12 – Máquinas e Equipamentos. 

- NR-13 – Caldeiras e Vasos de Pressão. 

- NR-14 – Fornos. 

- NR-15 – Atividades e Operações Insalubres. 

- NR-16 – Atividades e Operações Perigosas. 

- NR-17 – Ergonomia. 

- NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção. 

- NR-19 – Explosivos. 

- NR-20 – Líquidos Combustíveis e Inflamáveis. 

- NR-21 – Trabalho a Céu Aberto. 

- NR-22 – Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração. 

- NR-23 – Proteção Contra Incêndios. 

- NR-24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho. 

- NR-25 – Resíduos Industriais. 

- NR-26 – Sinalização de Segurança. 
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- NR-27 – Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no 

Ministério do Trabalho (revogada pela Portaria MTe nº 262, de 29 de 

maio de 2008). 

- NR-28 – Fiscalização e Penalidades. 

Sob portarias diferentes mas com as mesmas premissas, incluindo as regras 

e critérios para imposição de multas nas NR-28 se aplicam para as novas NRs: 

- NR-29 – Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho 

Portuário (Portaria SSST/MTb nº 53, de 17 de dezembro de 1997). 

- NR-30 – Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário (Portaria SIT/MTe 

nº 34, de 4 de dezembro de 2002. 

- NR-31 – Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, 

Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura (Portaria MTe nº 86, de 3 

de março de 2005). 

- NR-32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde 

(Portaria MTe nº 485, de 11 de novembro de 2005). 

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

(Portaria MTe nº 202, de 22 de dezembro 2006). 

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

construção e reparação naval (Portaria SIT nº 200, 20 de janeiro de 

2011). 

- NR-35 – Trabalho em altura (Portaria SIT nº 313, 23 de março de 2012). 

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

processamento de carnes e derivados. (Portaria MTe nº 555, 18 de abril 

de 2013). 

Dia cinco de junho de 1973 ainda foram aprovadas sob portaria nº 5.889, as 

Normas Regulamentadoras Rurais relativas a segurança e saúde ocupacional do 

Trablho realizado em zonas rurais, e são elas. 

- NRR-1 – Disposições Gerais 

- NRR-2 – Serviço Especializado em prevenção de Acidentes do Trabalho 

Rural - SEPATR 

- NRR-3 – Comissão Interna de prevenção de Acidentes do trabalho 

Rural-CIPATR 

- NRR-4 – Equipamento de Proteção Individual – EPI 
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- NRR-5 – Produtos Químicos 

Cada uma das Normas Regulamentadoras trata de assuntos distintos porém 

que devem ser usados em conjuntos para evitar qualquer tipo de dano prejudicial 

para o trabalhador que se depara com diversos riscos na empresa, sejam eles 

ocupacionais ou ambientais. 

 

2.2.4 Riscos ocupacionais e ambientais 

 

As adversidades presentes no ambiente de trabalho podem ser reescritas em 

riscos presentes diante em todos os cômodos e áreas das indústrias, os chamados 

riscos ocupacionais e ambientais. Presentes em todo ambiente de trabalho estes 

riscos unidos com fatores de irresponsabilidade como treinamento inadequado, 

gerência ineficiente, insuficiência de comunicação, baixa confiabilidade nos 

equipamentos e máquinas, desordem e principalmente a falha humana contribuem 

para a ocorrência de acidentes (LEITÃO et al., 2008).  

A análise dos riscos presentes no ambiente deve ser realizada por 

profissionais ou pelos próprios funcionários da empresa, que sejam capacitados para 

realizar a leitura e classificar, além de possuir conhecimento para distinguir os riscos 

que podem ser separados em dois grupos. 

Consideram-se riscos ambientais agentes Químicos, Físicos e Biológicos e 

dependendo de sua intensidade, tempo de exposição e sua natureza pode causar 

sérios danos à saúde do trabalhador (NISHIDE, 2004). 

 

Consideram-se riscos físicos as diversas formas de energia a que possam 
estar expostos os trabalhadores tais como, ruído, vibrações, pressões 
anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não 
ionizantes, como o infrassom e ultrassom . 
 
Consideram-se agentes químicos as substâncias, compostos ou produtos 
que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de 
poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza 
da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo 
organismo através da pele ou por ingestão.  
 
Consideram-se agentes biológicos as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, 
protozoários, vírus, entre outros (BRASIL, 2012a). 

 

Já os riscos ocupacionais estão presentes em todas as situações de trabalho 

causando estresse físico ou psicológico, e expondo situações perigosas nas 
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atividades realizadas pelo trabalhador e podem ser originadas por agentes 

ergonômicos e causadores de acidentes (NISHIDE e BENATTI, 2004) 

Podem ser considerados agentes ergonômicos, a interação existente entre o 

homem e o ambiente de trabalho, principalmente na postura inadequada ou 

imprópria, transporte e movimentação, equipamentos, materiais e mobiliário não 

reguláveis dentro disso, fatores causadores de estresse seja físico ou psíquico, 

também podem ser considerados (CHIODI e MARZIALE., 2006) 

Os agentes causadores de acidentes são referentes à situações que o 

trabalhador está exposto no ambiente de trabalho, relacionados principalmente com 

a má organização, layout inapropriado e da falta de estudo para as etapas 

necessárias à se realizar as atividades. 

Diante dos riscos ocupacionais e ambientais, medidas preventivas devem ser 

tomadas para evitar ou eliminá-los. Diante de situações onde as medidas de 

proteção coletiva são inviáveis ou insuficientes, torna-se necessário que o 

funcionário use o Equipamento de Proteção Individual (EPI), que segundo a NR-6 

tem como finalidade proteger a saúde e a integridade física do trabalhador perante 

situações que apresentem riscos (NISHIDE e BENATTI, 2004). 

 

2.2.5 Segurança e Saúde no Trabalho: Equipamentos de Proteção Coletiva 

 

Conforme determina a legislação de Segurança e Medicina do trabalho na 

NR-9 o combate diretamente na fonte do risco tem prioridade, a empresa deve 

estudar o caso e implantar medidas de proteção coletiva que obedeçam a seguinte 

hierarquia: 

 

a) Medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de agentes 
prejudiciais à saúde; 
b) Medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes no 
ambiente de trabalho; 
a) Medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no 
ambiente de trabalho. (BRASIL, 2012d) 

 

A própria NR-9 cita que se as medidas de ações tomadas diretamente na 

fonte causadora do risco forem comprovadamente insuficientes para eliminar o risco 

por completo, medidas de proteção coletiva devem ser adotadas, dentre elas o uso 

de equipamentos de proteção coletiva.  
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Assim, se mesmo com todas as medidas de proteção coletiva o risco 

permanecer, a norma determina a obrigatoriedade do uso do Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) adequado para determinada atividade. 

 

2.2.6 Segurança e Saúde no Trabalho: Equipamentos de Proteção Individual 

 

Quando não for possível a eliminação do risco por completo através de 

medidas tomadas pelas empresa antes da atividade, e as medidas de proteção 

coletiva não forem o suficiente, de acordo com a Norma Regulamentadora NR-06, é 

obrigação da empresa fornecer gratuitamente o Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) adequado ao trabalhador para realizar a tarefa ou permanecer na área, 

conforme observa-se no seguinte texto:  

 

“6.1 Considera-se Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo 
dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, 
destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a 
saúde no trabalho.” 
 
6.1.1 Entende-se como Equipamento Conjugado de Proteção Individual, 
todo aquele composto por vários dispositivos, que o fabricante tenha 
associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e 
que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 
(BRASIL, 2012e) 

 

Somente considera-se válido o EPI, se este estiver com a sua validade dentro 

do prazo e o Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo órgão nacional 

competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho 

e Emprego, dentro dos requisitos de validade. 

A empresa é obrigada a fornecer aos empregados de forma gratuita os 

equipamentos em perfeito estado de conservação e funcionamento, atribuindo 

responsabilidades aos empregadores e aos empregados em relação ao cuidado e 

uso do EPI. A norma NR-6 recomenda que o empregador necessita adquirir o 

Equipamento de Proteção adequado ao risco de cada atividade e exigir o seu uso. 

A obrigação das empresas não se encerra quando entrega o equipamento 

para o funcionário. O EPI deve estar em perfeito estado para ser usado, 

devidamente regulamentado pelo órgão nacional competente, e o empregador ou 

responsável necessita orientar e treinar o trabalhador sobre o uso correto do 

equipamento e como conservá-lo. Vale ainda ressaltar que a substituição do 
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equipamento quando danificado ou extraviado deve ser feita imediatamente pelo 

empregador (BRASIL, 2012e). 

Para maior entendimento e padronização dos tipos de proteção e cuidados 

que se deve ter com o trabalhador durante a atividade, consta no Anexo I da NR-6, 

uma lista de todos os equipamentos de proteção individuais separados pelas 

seguintes categorias: 

- Proteção da cabeça; 

- Proteção dos olhos e face; 

- Proteção auditiva; 

- Proteção respiratória; 

- Proteção do tronco; 

- Proteção dos membros superiores; 

- Proteção dos membros inferiores; 

- Proteção do corpo inteiro; 

- Proteção contra quedas com diferença de nível. 

O uso do EPI tem variações e inúmeras adaptações dependendo da situação 

que se encontra o trabalhador e a atividade relacionada. Como lembra Araújo 

(2009), não há dúvidas que o empregador deve estabelecer controles operacionais 

para garantir a segurança do dos trabalhadores que realizam trabalhos em 

ambientes perigosos, como por exemplo os espaços confinados.  

 

2.3 Espaços confinados: compreendendo suas caracterísrticas e riscos 

 

Mesmo com as diversas definições encontradas nas literaturas, todas 

convergem à um conceito em comumm, de que um espaço confinado se trada de 

um local que permanece fechado por longos ou médios períodos, inapropriado para 

a vida humana e que qualquer atividade realizada seja feita somente por um 

profissional capacitado e treinado. (PINTO, 2015). 

De acordo com a Norma Regulamentadora 33 a definição de espaço 

confinado é:  

 

Qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, 
que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é 
insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência 
ou enriquecimento de oxigênio. (Brasil, 2012b p.1) 
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Para a NBR 14787 (ABNT, 2001) a definição de espaço confinado é dada por:  

 

Qualquer área não projetada para ocupação continua, a qual tem meios 
limitados de entrada e saída e na qual a ventilação existente é insuficiente 
para remover contaminantes perigosos e/ou deficiência/enriquecimento de 
oxigênio que possam existir ou se desenvolver. (ABNT, p.3, 2001) 

 

OSHA define um espaço confinado por: 

 

Espaço confinado contém entradas e saídas limitadas e não foi designado 
para uma ocupação continua. (OSHA, 1993 apud Aráujo, p 219 2005) 

 

Lugares como tanques, silos, reatores, dutos, galerias, caixas de inspeção, 

veículos tanques, poços são exemplos de espaços confinados (SERRÃO et al., 

1998). 

Cassol (2012) ainda cita que o número de acidentes ocorridos em espaço 

confinado não são de grande ordem, mas por se tratar de um ambiente que não foi 

devidamente projetado para ocupação, o resgate é dificultado em caso de acidentes, 

o que acaba os tornando fatais. 

Além da geometria não projetada para habitação humana, o conjunto de 

riscos presentes como uma atmosfera propícia à explosões, asfixia ou sufocamento, 

risco de queda, engolfamento, choque elétrico, treinamento inadequado aumentam 

ainda mais o potencial de riscos associados a esse tipo de ambiente (SOLDERA, 

2013) tornando-os mais nocivos. De acordo com especialistas na área as mortes em 

espaços confinados só são superadas pelos óbitos causados por quedas em obras 

da construção civil. 

 

2.3.1 Riscos no espaço confinado 

 

Como abordado anteriormente, a presença de riscos físicos, químicos, 

ergonômicos, biológico e de acidentes em espaços confinados estão ligados à 

diversos fatores, que em conjunto comprometem a integridade do trabalhador. 

A identificação destes riscos é necessária antes da entrada do trabalhador por 

qualquer que seja o tempo de operação dentro do local, onde é importante fazer 

uma avaliação prévia e reconhecer os riscos e considerar os que são gerados de 

acordo com cada tipo de trabalho (PIATTELLI, 2013). 
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2.3.1.1 Exposição a agentes Químicos e Físicos 

 

Como já citado a Norma Regulamentadora de programa de prevenção de 

riscos ambientais NR-09, classifica agentes químicos como qualquer substâncias, 

compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória ou 

ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão. 

A atmosfera dentro de espaços confinados pode conter contaminantes 

causados por gases e vapores provenientes do material armazenado anteriormente 

ou da decomposição do material que se encontra armazenado (SOLDERA, 2013). 

Os contaminantes químicos não podem atingir concentrações superiores ao 

limite de tolerância imposto pela Norma Regulamentador de nº33 NR-33, o que torna 

o local perigoso à vida ou a saúde e ainda aumenta a chance da ocorrência de 

explosões e incêndio. (CASSOL, 2012). 

Segundo Barreto (2013) tanto a exposição à agentes químicos quanto a 

exposição à agentes físicos podem ser causadas pela própria atividade realizada 

dentro do local como por exemplo, manutenção, limpeza, soldagem, corte, oxi-gás, 

corte com abrasivos, pinturas, esmerilhamento e jateamento. 

Os riscos físicos se encontram nas diversas formas de energia as quais os 

trabalhadores estão expostos na atividade, tais como, ruído, vibrações, pressões 

anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, 

como o infrassom e ultrassom (BRASIL, 2012d). 

 

2.3.1.2 Riscos atmosféricos 

 

Incialmente, o espaço confinado pode estar livre de qualquer risco aparente, 

porém basta uma leitura ou análise detalhada do local no início da atividade para 

que os agentes causadores de riscos se manifestem. Como é o caso dos riscos 

atmosféricos que se encontram nestes locais, que podem modificar completamente 

as condições do ambiente de trabalho. Estes transformam a atmosfera do ambiente 

em um local IPVS – Imediatamente Perigoso a Vida e à Saúde (SOUZA, 2015). O 

mesmo autor relata que para um ambiente ser classificado em IPVS, o ambiente 

deve conter o teor de oxigênio menor que 20,9%, a não ser que a causa da redução 

seja conhecida e propositalmente ocasionada.  
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Em espaços confinados os níveis de oxigênio podem baixar de forma lenta ou 

acelerada durante a atividade ou permanência do trabalhador no local, seja pelo seu 

consumo lento devido a ação de bactérias aeróbicas ou pelo deslocamento causado 

por outros gases (SOLDERA, 2013). 

NIOSH (1979) cita que existe um limite seguro na porcentagem de oxigênio 

presente no espaço confinado onde o trabalhador está seguro e apto para realizar a 

tarefa destinada, sendo este entre 19,5% e 23,5%. Caso os percentuais sejam 

diferentes e uma pessoa seja exposta, problemas de saúde podem ser causados 

tanto pelo excesso de concentração de oxigênio quanto pelos baixos índices, 

conforme podemos notar na Figura 1 adaptada de Pettitt e Linn (1987). 

 

0 a 6% 8% 12% 16% 19,5% a 23,5% 100% 

Morte 
Inconsciência; 
Morte de 7 a 8 

minutos. 

Náuseas; 
Redução da 

força muscular. 

Respiração 
rápida. 

Zona de 
segurança. 

Danos 
cerebrais. 

Figura 1 Concentração de Oxigênio e seus danos 
Fonte: Adaptado de (PETTITT e LINN, 1987) 

Dentro de um espaço confinado, os gases tóxicos mais comuns de 

encontrarmos são o gás sulfídrico (H2S) e monóxido de carbono (CO). A existência 

deles pode transformar uma atmosfera normal em uma atmosfera IPVS, causando 

mal-estar e até mesmo a morte (SOUZA, 2015). 

Conforme podemos ver na Figura 2, Souza (2015) mostra a concentração 

mínima para que torne o ambiente IPVS, e as consequências do aumento da 

concentração e a permanência em contato com esses gáses, As medidas são dadas 

em ppm (partes de vapor ou gás por milhão de ar comprimido). 

 

 Gás Sulfídrico (H2S) Monóxido de Carbono (CO) 

Fonte 
Geradora 

Fermentação da matéria orgânica, 
através de formação acteriológica entre a 

água e o material orgânico. 

Combustão incompleta, fermentação 
de materiais orgânicos em 

decomposição. 

Prevenção e 
Controle 

Insuflador de ar, exaustor de ar e 
detector de gases 

Insuflador de ar, exaustor de ar e 
detector de gases 

Concentração 
(ppm) / Tempo 

/ Causas 

0,0005 - 0,13 / 1min / percepção do odor. 50 / 150min / dor de cabeça leve. 

10 - 20 / 6 - 7hs / irritação ocular. 100 / 120min / dor de cabeça  

50 - 100 / 4hs / conjuntivite. 250 / 120min / dores e tontura. 

150 - 200 / 2 - 15min / perda do olfato 500 / 90min / náuseas, colapso. 

200 - 300 / 20min / inconsciência, 
convulsão, tontura, desorientação 

1.000 / 60min / coma. 

900 / 1min / morte. 10.000 / 5min / morte. 

Figura 2 Concentração e características dos Gases tóxicos. 
Fonte: SOUZA, 2015, p. 21. 
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Atenta-se que a concentração ideal dos Gás sulfídrico (H2S) e do monóxido 

de carbono (CO) estão abaixo de 8ppm e 39ppm, respectivamente (SOUZA, 2015). 

Os gases tóxicos encontrados em espaços confinados não se limitam somente aos 

dois citados anteriormente, podem ser encontrados Óxidos de Nitrogênio (NO), 

Fosgênio e Gás cianídrico (HCN), por exemplo, que são tão ou mais prejudiciais à 

saúde do trabalhador (GOMES, 2005). Os espaços confinados não  apresentam 

obrigatoriamente a atmosfera IPVS, cabe ressaltar que a atmosfera pode apresentar 

diferentes níveis ideais para respiração.  

 

2.3.1.3 Risco de explosão 

 

O fogo é o resultado de uma reação química denominada “tetraedro do fogo”, 

de acordo com Flores et al. (p.10, 2016), os quatro elementos necessários para que 

ocorra a reação química que libera calor e luz,são: 

- Combustível – É denominada toda substância que é capaz de queimar e 

propiciar a propagação do fogo. Podem se apresentar em todos os 

estados da matéria: Sólidos (ex.: madeira, papel, plástico), líquidos (ex.: 

gasolina, álcool, óleos) ou gasosos (ex.: gás natural, GLP, monóxido de 

carbono). 

- Comburente – É o elemento responsável por dar vidas as chamas 

durante a combustão e as torna mais intensas e brilhantes, permitindo a 

elevação da temperatura e a ocorrência da combustão. 

- Calor – Se trata da energia que é capaz de iniciar, manter e propagar a 

reação entre o comburente e o combustível.  

- Reação em cadeia – Se trata da reação observada depois que ocorre a 

queima, onde observa-se que após se tornar autossustentável, o próprio 

calor irradiado das chamas promove a decomposição do combustível em 

partículas que se combinarão com o comburente e ocorrerá a queima de 

novo, irradiando calor, permitindo que o ciclo seja reiniciado (Flores et 

al., p.10, 2016). 

Os diferentes tipos de agentes causadores de incêndios acabam gerando 

quatro classificações diferentes a fim de facilitar e padronizar o controle em caso de 

uma ocorrência, de acordo com Flores et al., (2016): 
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- Classe A – Combustíveis sólidos e comuns, tal como a madeira, o papel, 

o plástico, a borracha, entre outros. Esta classe de combustíveis 

queimam e acabam deixando resíduos. O método indicado para a 

extinção deste tipo de incêndio é o resfriamento com a utilização de 

água. 

- Classe B – Combustíveis líquidos e gases inflamáveis, que por sua vez 

queimam em sua superfície e não geram resíduos em sua queima. O 

método mais indicado para controlar e extinguir um incêndio de classe B 

quando se trata de líquidos é o abafamento através de espumas ou pós 

químicos. Já quando é proveniente de gases, o mais indicado é o 

isolamento do material combustível, como por exemplo fechar fontes e 

registros. 

- Classe C – São combustíveis provenientes de energia elétrica, onde o 

uso de água pode acabar agravando a situação. Em casos onde o 

material não está mais energizado e se é sólido, assume características 

de incêndio classe A, caso contrário os procedimentos de extinção a 

serem observados são os prescritos para a classe C. 

- Classe D – Essa classe engloba combustíveis de metal (a maioria 

alcalinos), uma das particularidades dessa classe é a impossibilidade de 

utilizar agua como agente extintor. 

Como observado, espaços confinados estão expostos à riscos de explosão e 

incêndio devido a quantidade de fatores que contribuem para o início do tetraedro do 

fogo, além da atmosfera com concentrações de oxigênio propícias à alimentar e 

gerar o ponto de ignição. Cassol (2012) lembra que o acúmulo de poeira em grande 

quantidade em ambientes confinados pode estar presente sobre vigas, máquinas e 

fitas transportadoras, o que torna o local ainda mais suscetível à propagação de 

chamas. 

 

2.3.1.4 Riscos Elétricos 

 

As atividades realizadas dentro do espaço confinado podem envolver 

maquinários especializados, ou conter máquinas fixas dentro do próprio local. 
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Pelas condições adversas encontradas em locais confinados, os riscos 

gerados pelos fatores elétricos acabam se agravando, podendo favorecer acidentes 

além de servir como ponto chave de ignição para explosões e incêndios No corpo na 

NR-33 é possível encontrar recomendações que apontam para uma norma 

específica voltada à proteção de instalações elétricas, denominada NR-10 (BRASIL, 

2012c) 

Soldera (2013) ressalta soldas, cortes, pinturas e esmirilhamento como 

exemplos de atividades que utilizam energia elétrica, a partir disso,faz-se necessário 

realizar uma análise prévia responsável das condições que se encontram os 

equipamentos e do local de trabalhado para evitar acidentes. 

 

2.3.1.5 Riscos Ergonômicos 

 

Da mesma forma que a verificação de equipamentos, torna-se necessário e 

de suma importância que antes da entrada em qualquer tipo de espaço confinado, 

realize-se uma análise da maneira e como serão passos com que a cada tipo tarefa 

deverá ser executada  

Por ser um espaço não projetado para a ocupação humana, principalmente 

pelas entradas e saídas do ambiente não serem projetadas devidamente, acaba 

dificultando a entrada de equipamentos apropriados para realização da tarefa de 

forma mais segura, assim como as atividades que necessitam ser desempenhadas 

neste tipo de local. Devido a esses fatores, qualquer tipo de movimentação torna-se 

limitada, ocasionando esforços excessivos e postura inadequada para a tarefa, o 

que pode ocasionar lesões, alteração no organismo do indivíduo, dores musculares, 

entre outros. (CASSOL, 2013). 

 

2.3.1.6 Riscos Biológicos 

 

Devido à falta de luminosidade e grande concentração de poeiras, névoas, 

matéria orgânica em decomposição, os espaços confinados tornam-se ambientes 

proícios para bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, animais 

peçonhentos e outros microorganismos que podem atacar diretamente ou 

indiretamente a saúde do trabalhador (BRASIL, 2012d). 
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Souza (2015) cita que em espaços confinados é possível encontrar poeiras 

que contém material biológico potencialmente patogênico, pela presença de 

excrementos, urina, saliva e demais fluídos orgânicos provenientes de animais 

peçonhentos. 

Vírus, bactérias e fungos podem provocar doenças, tais como: 

- Hepatite – doença no fígado causada pelo vírus da hepatite; 

- Tétano – doença causada pela bactéria Clostridium tetani, presente no 

solo, em fezes de animais ou humanas; 

- Leptospirose – causada pela bactéria Leptospira sp. presente na urina 

de ratos; 

- Criptococose – causada pelo fungo Cryptococcus neoformans, presente 

nos excrementos de pombos; 

- Histoplasmose – causada pelo fungo Histoplasma capsulatum, presente 

nos excrementos de morcegos; 

- Raiva – causada pelo vírus presente na saliva de animais. 

Como os ambientes confinados são por natureza propícios à ploriferação 

desses tipos de organismos, cabe ao trabalhador combater qualquer tipo de risco 

fazendo a utilização dos devidos equipamentos de proteção. 

 

2.3.1.7 Riscos de Queda 

 

Como se não bastasse a estrutura mal projetada para ocupação do homem 

em um espaço confinado, na maioria das vezes o acesso se dá através de escadas 

com alturas consideráveis, tanto para cima, quanto para realizar uma descida até 

determinado local. 

Por se tratar de um ambiente hostil, escorregadio e escuro, os riscos de 

alguém cair e se ferir dentro de um espaço confinado pode gerar grande problema 

para a saúde do trabalhador e sua integridade física como lesões ou até mesmo a 

morte. Em casos de acidentes, o resgate acaba sendo dificultado pela própria 

natureza e projeção do local (CASSOL, 2013). 

Vale ressaltar que a norma regulamentadora de trabalho em altura NR-35, 

classifica toda atividade realizada acima de 2 metros do nível do chão, onde tenha o 

risco de queda, como trabalho em altura. Mesmo que o trabalho seja parte 
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complementar da atividade principal, os procedimentos de segurança e autorizações 

devem ser preenchidas com a mesma prioridade da atividade principal. 

Os inúmeros riscos presentes em no espaço confinado estão interligados 

entre si, por isso medidas preventivas e análises feitas com cautela, devem ser 

tomadas antes da entrada em locais dessa natureza.  

É importante que medidas preventivas sejam realizadas diretamente no 

projeto estrutural do processo, com a intenção de eliminar o risco Em casos onde 

não exista essa possibilidade, devido ao tipo de atividade que é desempenhada ou 

do processo envolvido, medidas administrativas e gerenciais necessitam ser 

providenciadas para que a segurança coletiva esteja em primeiro lugar, seguida da 

proteção individual do trabalhador. 

 

2.3.2 Medidas Preventivas 

 

O primeiro passo para a prevenção de um acidente é não subestimar os 

riscos envolvidos e reconhecer todas as características do local e atividades 

envolvidas no processo. O mesmo vale para espaços confinados, cujos riscos estão 

interligados de alguma maneira. Neste sentido algumas medidas preventivas são 

sugeridas na literatura. 

 

2.3.2.1 A identificação dos espaços confinados 

 

A norma regulamentadora de segurança e saúde nos trabalhos em espaços 

confinados NR-33 determina que todos os espaços confinados devem estar 

devidamente identificados, trancados e sinalizados para evitar a entrada de pessoas 

não autorizadas. 

A sinalização deve ser feita através de placas informativas que consigam 

mostrar de maneira visual para o trabalhador ou pessoa não autorizada que se trata 

de um ambiente inadequado para ser frequentado, como mostra a Figura 3: 
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Figura 3 Placa sinalizadora de um espaço confinado 

Fonte: Anexo II de (BRASIL, 2012b) 

Todos os espaços confinados devem permanecer trancados com cadeados, 

evitando a entrada de pessoas não autorizadas. Caso ocorra a paralização no meio 

de alguma atividade e por algum motivo o espaço necessite ficar aberto por algum 

período de tempo, além das placas de advertência, devem conter dispositivos de 

proteção coletiva avisando que existe alguma atividade em execução no local, 

impedindo a entrada no local. 

Para isso é fundamental o uso de equipamentos de proteção, mais 

precisamente, equipamentos de proteção coletiva, que permitem a comunicação 

visual de maneira a impedir que um indivíduo de se acidente ou que este venha a 

causar algum acidente por displicência.  

 

2.3.2.2 Equipamento de proteção Coletiva 

 

A proteção coletiva é fundamental em atividades que apresentam um risco 

eminente para a vida da equipe que está atuando no local, por este motivo, a Norma 

Regulamentadora do Equipamento de Proteção Individual NR-06 torna obrigatório o 

seu uso e priorização. (CASSOL, 2013). 

O Equipamento de proteção coletiva visa a segurança de um grupo de 

pessoas durante determinada atividade, principalmente onde o trabalho necessite de 

mais de um trabalhador para realizar a tarefa (SOUZA, 2015). Os procedimentos e 

medidas preventivas fazem uso de equipamentos de verificação, ventilação, 

comunicação, resgate, iluminação e etc, podemos citar como exemplos de EPC 

utilizados em espaços confinados: ventilador e/ou insuflador de ar, rádios de 



 

42 

 

comunicação, tripé e/ou monopé, equipamentos de resgate, detector de gás, 

lanternas, cilindro de oxigênio, como exemplificado na Figura 4. 

 
Figura 4 Equipamentos de proteção coletiva em espaços confinados 

Fonte: Adaptado de Santos, 2011, p. irregular. 

Em espaços confinados os riscos combinados estão presentes em todas as 

atividades. E medições através de equipamentos específicos são necessárias para a 

proteção coletiva e do processo, como é o caso do detector de gás demonstrado 

anteriormente. 

Mesmo com todas as medidas preventivas do grupo, alguns cuidados e 

procedimentos devem ser seguidos e respeitados para a proteção individual de 

quem está realizando a tarefa.  
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2.3.2.3 Equipamento de Proteção Individual 

 

A última instância dos procedimentos de proteção antes da entrada em 

qualquer local de trabalho é a proteção individual de quem vai realizar a tarefa. 

Souza (2015) define equipamento de proteção individual como sendo o equipamento 

que se destina a proteger individualmente um operador durante a execução ou a 

exposição a uma situação que lhe ofereça perigo. Esta consideração é inclusive 

destacada em normas como a NR-06, onde a proteção coletiva deve prevalecer 

sobre a proteção individual. 

Santos (2011) cita que alguns EPIs típicos e fundamentais para o trabalho em 

espaços confinados sendo eles: capacete com jugular, luvas de raspa ou de 

borracha, trava quedas e acessórios, cinto de segurança tipo paraquedista, botas de 

segurança, óculos de segurança e respiradores, como é possível observar na Figura 

5. Sendo que ainda podem ser necessários outros equipamentos, caso existam 

situações peculiares distintas de alguns locais. 

 

 

Figura 5 Equipamentos de Proteção Individual para Espaço confinado  
Fonte: Adaptado de Santos, 2011, p. irregular. 
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De maneira geral as vestimentas básicas para entrada em um espaço 

confinado são roupas longas fornecidas pela empresa. Assim como na proteção 

coletiva, cada atividade se faz necessário o uso de algum Equipamento de Proteção 

Individual específico. Vale lembrar que essa variação de EPI deve ser analisada e 

constatada em uma análise preliminar reconhecendo todos os riscos que o 

trabalhador vai se expor no ambiente que executará as tarefas impostas.  

A identificação do local é o primeiro passo para o reconhecimento de todos os 

riscos presentes e assim tomar as medidas necessárias para a segurança na 

atividade. Parte do gerenciamento dos riscos existentes é o reconhecimento de 

todos os agentes atuantes no local, físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de 

acidentes. 

 

2.3.2.4 Espaços confinados: Medidas preventivas – Mapa de Riscos 

 

Evitar acidentes é um trabalho de equipe e requer a conscientização de todos, 

e não só de órgãos especializados em segurança do trabalho. Uma maneira de 

minimizar os riscos de acidentes é reconhecer os agentes causadores.  

A representação gráfica dos riscos e sua intensidade é chamada de mapa de 

riscos. Feito por representantes da CIPA juntamente com os funcionários que atuam 

na produção, observa-se na Figura 6 um exemplo de mapa de riscos. 

 

 

Figura 6 Representação de um Mapa de Riscos 
Fonte: DuPont 
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Para melhor entendimento segue a figura 7 mostrando os tipos de riscos 

presentes no mapa e as suas respectivas cores: 

 

Cor Risco Exemplo 

VERDE Físico Ruído e Vibração 

VERMELHO Químico Poeiras e Gases 

AMARELO Ergonômico Vírus e Bactérias 

MARROM Biológico Esforço Físico 

AZUL Acidente Layout inadequado 

Figura 7 Legenda de cores utilizada em um mapa de risco 
Fonte: Elaborado pelo atuor 

A representação da intensidade dos riscos é dada por uma esfera que varia 

em três tamanhos como mostra a Figura 8: 

 

 

Figura 8 Legenda da gravidade do risco 
Fonte: Elaborado pelo autor 

. Com o auxílio do mapa de riscos, a tomada de decisão antes de realizar a 

atividade se torna mais fácil e precisa. Contudo, não se trata de uma análise 

detalhada da tarefa que será realizada, já que cada atividade conta com 

procedimentos diferentes e medidas preventivas únicas para cada situação, 

determinada pela análise dos riscos no local. 
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2.3.2.5 Análise Preliminar dos Riscos 

 

Antes da entrada em qualquer local que tenha qualquer tipo de risco, além do 

mapa de riscos generalizando os riscos existentes no local, é de suma importância 

se ter a análise detalhada interligando a atividade e o local em questão. 

A Análise Preliminar dos Riscos (APR) é uma técnica que teve origem nos 

programas militares dos EUA, e tem como principal objetivo a identificação dos 

riscos presentes em cada passo da tarefa no local. Essa técnica é a que deu origem 

as outras análises e permite a identificação de eventos indesejáveis e maneiras de 

evitá-los ou conviver com eles em segurança (PINTO, 2015). 

O objetivo principal de uma APR é a identificação do máximo de eventos 

perigosos que possam causar algum desconforto ou acidentes cujas falhas possam 

ser tanto de equipamentos, do processo ou até mesmo a falha humana. Para tal 

cada perigo deve conter detalhes minimamente descritos, suas causas e efeitos, e 

as recomendações e observações (MUNIZ, 2011). 

A Análise Preliminar dos Riscos deve ser elaborada por funcionários 

capacitados e com habilidades profissionais na área de Segurança do trabalho em 

conjunto com outros funcionários que atuam diariamente na tarefa para conhecer 

cada detalhe do processo. 

A APR é inclusive indicada dentro das orientações na norma regulamentadora 

NR-33, bem como em outras normas. A Norma Regulamentadora de Segurança no 

trabalho em máquinas e equipamentos NR-12, por exemplo, orienta que seja 

realizada uma APR para cada uma das máquinas no ambiente e quando não 

possível para todo o sistema envolvido, isso equivale para alguma atividade como 

por exemplo a entrada em um espaço confinado. 

Os campos de uma APR podem variar de empresa para empresa e 

dependendo do profissional que formula o documento. Alguns pontos importantes 

devem estar presente em qualquer tipo de APR, independente do modelo para que 

os riscos sejam devidamente conhecidos antes da entrada de qualquer pessoa: 

- Responsáveis: Responsáveis pela aplicação da APR 

- Data: Deve ser a data de aplicação da APR 

- Nome da empresa 

- Tarefa a ser executada 
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- Riscos do trabalho 

- EPI’s 

- Equipamentos usados durante o trabalho 

- Normas de segurança a serem observadas 

- Etapas de trabalho 

- Revisão 

- Responsáveis pela APR 

O grau de risco é determinado por uma matriz de risco gerada por 

profissionais com maior experiência na unidade orientada pelos técnicos que 

aplicam a análise. A matriz é composta por variáveis de frequência (ou 

probabilidade) e impacto (ou severidade), associadas aos eventos de perda 

inerentes ao processo avaliado (CESARO, 2013). 

A Tabela 1 apresenta as categorias para classificação da probabilidade:  

Tabela 1 Efeito do perigo 
Nível Impacto Característico 

I Desprezível 
- Sem danos ou danos insignificantes; 

- Não ocorrem lesões ou mortes, o máximo que pode ocorrer são 
casos de primeiros socorros ou tratamento médico menor. 

II Marginal 

- Lesões pessoais com afastamento do trabalho (< 15 dias);  
- Danos leves à equipamentos;  

- Redução significativa da produção (parada de dias);  
- Com algum impacto ambiental controlável pelos sistemas existentes. 

III Crítica 

- Danos severos aos equipamentos, à propriedade e/ ou ao meio 
ambiente; acompanhado de lesões de gravidade moderada com 

probabilidade remota de morte;  
- Exige ações corretivas imediatas  

IV Catastrófica 
- Danos irreparáveis aos equipamentos, à propriedade e/ ou ao meio 

ambiente (reparação lenta ou impossível);  
- Provoca mortes ou lesões graves. 

Fonte – Cesaro (p.13, 2013) 

A Tabela 2 mostra as categorias de severidade usualmente utilizadas na 

realização da APR 

Tabela 2 Matriz de Frequência 
Nível Probabilidade Característica 

I 
Extremamente 

remota 

- Conceitualmente possível, mas extremamente improvável de ocorrer 
durante a vida útil da instalação.  

- Existe redundância plena. 

II Remota 
- Não esperado ocorrer durante a vida útil da instalação.  

- Sem registros de ocorrências. 

III Improvável 
- Pouco provável de ocorrer durante a vida útil da instalação. - Evento 

sob controle com existência de meios de proteção eficazes. 

IV Provável 
- Esperado ocorrer até uma vez durante a vida útil da instalação.  

- Meios de controle e proteção precisam de melhorias. 

V Frequente 
- Esperado ocorrer várias vezes durante a vida útil da instalação.  

- Existem registros de ocorrências frequentes. 

Fonte – Cesaro (p.13, 2013) 
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Após todas as análises, os resultados são combinados em uma Matriz de 

Risco utilizada para fornecer a indicação qualitativa do risco indicado no cenário, 

conforme observa-se na Figura 9 e em seguida na Figura 10, a legenda para facilitar 

a leitura (PINTO, 2015). 

 

Frequência 

 A B C D E 

IV 2 3 4 5 5 

III 1 2 3 4 5 

II 1 1 2 3 4 

I 1 1 1 2 3 

Figura 9 Matriz de Classificação de Risco - Freqüência x Severidade 
Fonte: Cesaro (p14., 2013) 

Severidade Frequência Risco 

I – Desprezível A – Extremamente Rara 1 – Trivial 

II – Marginal B – Remota 2 – Tolerável 

III – Crítica C – Improvável 3 – Moderado 

IV – Catastrófica D – Provável 4 – Substâncial 

 E – Frequente 5 – Intolerável 

Figura 10 Legenda da Matriz de classificação 
Fonte: Adaptado de Cesaro (p.14., 2013) 

Com os resultados obtidos, fica possível determinar o grau de risco envolvido 

na atividade, e as medidas cabíveis para controlar e se possível eliminar por 

completo. Lembrando que toda essa análise deve ser feita com a colaboração de 

todos que estão habituados a atividade. A seguir na Figura 11 observa-se um 

modelo de APR: 
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Figura 11 Modelo de Análise Preliminar de Riscos  

Fonte: Renan Oliveira (2013) 

A identificação dos espaços confinados não se limitam apenas na 

identificação através da observação. Os níveis de oxigênio e outros gases tóxicos 

para a vida humana devem ser monitorados através dos medidores de gases para 

se obter números quantitativos e poder realizar uma classificação completa desses 

 

2.3.2.6 Classificação dos espaços confinados 

 

O Instituto Nacional para Segurança e Saúde Ocupacional dos Estados 

Unidos, NIOSH ainda define espaço confinado como um local que apresenta entrada 

e saída limitada, ventilação natural deficiente, contaminantes do ar e que não é 

destinado para ocupação humana, ainda diz que dependendo do espaço confinado 

podem haver diferentes tipos de riscos e classificados em três classes diferentes: 

 

Classe “A” – um espaço confinado que apresenta uma situação que é 
imediatamente perigosa à vida ou à saúde. Estes incluem, mas não se 
limitam a deficiência de oxigênio, atmosfera explosiva ou inflamável, e/ou 
concentrações de substâncias tóxicas;  
Classe “B” – um espaço confinado que tem o potencial de causar lesão ou 
doença, se não forem adotadas medidas preventivas, mas não 
imediatamente perigoso à vida e à saúde. 
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Classe “C” – um espaço confinado em que o potencial perigo não exige 
qualquer modificação especial do processo de trabalho. (NIOSH, 1979, p. 
03) 

 

Souza (2015) cita três características utilizadas na classificação do espaço 

como confinado: o nível de oxigênio, o quão inflamável e quão tóxico o local é para 

realizar essa classificação em A, B e C, representados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 Classificação de espaços confinados em base dos níveis de Oxigenio e outros gases 
Parâmetros Classe A Classe B Classe C 

Oxigênio 
16% ou menos, ou 

superior a 25%. 
16,1% a 19,4% ou 

21,5% a 25%. 
19,5% a 21,4%. 

Toxicidade **IPVS 
Maior que o nível de 

contaminação 
Menor que o nível de 

contaminação 
**IPVS - como referenciado em NIOSH Registro e Substâncias Tóxicas e Químicas, folhas de 

dados de produção dos químicos, guias de higiene industrial ou outras autoridades reconhecidas. 

Fonte Adaptado de Souza (2015) 

A identificação é um procedimento para a segurança da equipe em geral e do 

trabalhador, que terá conhecimento prévio do tipo de ambiente que estará entrando. 

Porém, antes da entrada para realizar qualquer que seja a atividade, a NR-33 exige 

que seja emitida uma autorização fornecida por profissional capacitado e autorizado 

à liberar o acesso. 

  

2.3.3 Permissão de Entrada em Espaços Confinados 

 

A entrada em um espaço tão perigoso quanto os espaços confinados requer 

uma ferramenta de controle tão eficaz quanto as suas técnicas de análises e 

procedimentos de segurança. O documento fornecido pela Norma Regulamentadora 

NR-33 é chamado de Permissão de Entrada e Trabalho, sendo um importante 

instrumento de controle e verificação das condições iniciais de segurança no local 

(SERRÃO et al., 1998). 

A permissão de entrada requer uma análise clara e sincera sobre a situação 

que se encontra o local, e os meios disponíveis para se realizar a atividade. Soldera 

(2012) cita que o supervisor deve realizar um levantamento de todos os riscos e 

procedimentos necessários, tais como Mapas de Risco, APR, EPIs e EPCs 

necessários e medições para apresentar no documento de liberação da entrada. 

Qualquer tipo de entrada em espaços confinados deve ser feita com algum 

objetivo especifico e nunca de maneira irresponsável. A PET registra cada uma das 
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vezes que a entrada foi necessária, apresentando em qual espaço confinado a 

atividade vai ser realizada, a data e a duração, juntamente com os trabalhadores 

devidamente capacitados, identificados por nome, função e assinatura de que estão 

cientes dos riscos envolvidos e medidas preventivas (NBR 14787, 2001). 

A documentação deve ser emitida por pessoas devidamente capacitadas e 

com algum treinamento e conhecimento em espaços confinados. Conforme cita 

Kulcsar Neto et al. (2009) duas funções para que ocorra a liberação do documento 

da entrada são necessárias, o Supervisor de entrada e o Vigia. 

O supervisor de entrada deve emitir a Permissão de Entrada e Trabalho 

(PET) antes do início das atividades executando todos os testes necessários e 

fazendo a conferência de todos equipamentos e procedimentos contidos na PET, 

assegurando que os serviços de emergência e salvamento estejam disponíveis de 

maneira eficaz caso seja necessário fazer o acionamento. Cabe ao Supervisor 

também, cancelar os procedimentos de entrada quando necessário ou na falta de 

algum item. Após as atividades este encerra a PET. O supervisor de entrada pode 

realizar a função de vigia desde que tenha capacitação e treinamento de no mínimo 

dezesseis horas exigidas pela NR-33 

Por seu turno, o vigia é responsável por verificar o número de trabalhadores 

autorizados no espaço confinado e assegurar que todos saiam ao término da 

atividade. Ele permanece fora do espaço confinado e deve sempre manter contato 

com os trabalhadores autorizados, de prontidão para adotar os procedimentos de 

emergência e caso necessário acionar a equipe de salvamento, pública ou privada. 

E sempre que durante a atividade for constatado alguma mudança que remete risco 

à atividade e à vida do trabalhador, este deve ordenar o abandono do espaço 

confinado (KULCSAR-NETO et al., 2009). 

A emissão da PET deve conter três vias emitidas pelo supervisor do espaço 

confinado, em posse da empresa, com o vigia e com o trabalhador responsável pela 

entrada (SOUZA, 2015). 

A NR-33 dispõe de um modelo anexado para adequação de acordo com as 

necessidades da empresa. A adequação deve ser feita por um profissional 

capacitado e com conhecimentos na área, para que não ocorra nenhum erro na 

elaboração do documento, segue o exemplo da PET na Figura 12. 



 

52 

 

 
Figura 12 Modelo de Permissão de Entrada e Trabalho 

Fonte: Adaptado de (BRASIL, 2012b)  
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A norma regulamentadora NR-33 ainda cita algumas outras medidas 

administrativas que devem ser tomadas em relação a este documento: 

 

g) possuir um sistema de controle que permita a rastreabilidade da 
Permissão de Entrada e Trabalho; 
j) manter arquivados os procedimentos e Permissões de Entrada e Trabalho 
por cinco anos; 
k) disponibilizar os procedimentos e Permissão de Entrada e Trabalho para 
o conhecimento dos trabalhadores autorizados, seus representantes e 
fiscalização do trabalho. (BRASIL, 2012b) 

 

Uma medida preventiva sempre está sujeita a falhas em sua operação e 

aplicação, por isso a NR-33 prevê algumas circunstâncias que requerem a revisão 

da PET em espaços confinados. 

 
a) qualquer entrada não autorizada num espaço confinado; 
b) detecção de um risco no espaço confinado não coberto pela permissão; 
c) detecção de uma condição proibida pela permissão; 
d) ocorrência de um dano ou acidente durante a entrada; 
e) mudança no uso ou na configuração do espaço confinado; 
f) queixa dos trabalhadores sobre a segurança e saúde do trabalho 
(BRASIL, 2012b) 

 

Mesmo com todos os procedimentos de segurança, uso dos Equipamentos de 

Proteção e análises feitas em relação ao espaço confinado, é importante não 

subestimar qualquer atividade que seja feita nesses espaços e ter consciência de 

que em algumas ocasiões é necessário que o trabalhador encare alguns riscos para 

realizar a atividade. Nestes casos toda a equipe envolvida deve estar preparada 

caso alguma situação saia do controle e venha a se tornar um acidente, seja ele de 

pequena ou alta gravidade.  

 

2.3.4 Resgate e Primeiros Socorros 

 

O perigo constante que esses ambientes apresentam, necessitam de uma 

preparo para qualquer tipo de adversidade e ter sempre uma equipe especializada 

no local para que o resgate possa ocorrer da maneira mais rápida possível ou que a 

vítima fique o menos propensa em uma situação crítica até o socorro chegar. 

Devido as condições adversas da projeção do espaço confinado o resgate 

pode ser dificultado pela própria natureza da atividade. Dentre as obrigações da 

empresa ou do empregador perante a Nr-33 estão: 
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a) descrição dos possíveis cenários de acidentes, obtidos a partir da Análise 
de Riscos; 
b) descrição das medidas de salvamento e primeiros socorros a serem 
executadas em caso de emergência; 
c) seleção e técnicas de utilização dos equipamentos de comunicação, 
iluminação de emergência, busca, resgate, primeiros socorros e transporte 
de vítimas; 
d) acionamento de equipe responsável, pública ou privada, pela execução 
das medidas de resgate e primeiros socorros para cada serviço a ser 
realizado; e 
e) exercício simulado anual de salvamento nos possíveis cenários de 
acidentes em espaços confinados. (BRASIL, 2012b) 

 

Barreto (2013) cita que para adequar totalmente a Segurança em atividades 

nos espaços confinados é necessário a capacitação de todos os envolvidos, 

proporcionando conhecimentos técnicos como por exemplo os primeiros socorros. 

O primeiro contato socorrista com a vítima em caso de acidente, é chamado 

de primeiros socorros e se trata do atendimento baseado em orientações básicas 

como: 

- Manter a vítima viva até o socorro chegar; 

- Evitar a ocorrência do chamado “segundo trauma”, não agravando 

lesões já existentes ou ocasionando novas; 

- Manter a calma da vítima e dos demais envolvidos; 

- Avaliação da vítima; 

- Procedimentos básicos para manter a vítima viva e evitar tragédias 

maiores como por exemplo: RCP, torniquetes, estancar hemorragias, 

manter a vítima consciente, afastar curiosos e outros procedimentos 

relacionados. 

A Figura 13 de Neto et al. (2009), ilustra uma situação de resgate com os 

equipamentos adequados, as devidas funções atribuídas a cada funcionário e 

procedimentos da tarefa e de segurança conhecidos por todos. 
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Figura 13 Resgate em um espaço confinado 

Autor: Neto et al. (2009) 

 

A importância de manter a calma, conhecer e respeitar todos os 

procedimentos de segurança e resgate em espaços confinados é um fator que pode 

separar a vida e a morte em ambientes com tantos riscos apresentados. 

 

2.4 Estrutura de uma Unidade Beneficiadora e Armazenagem de Grãos 

 

Antes da chegada do grão até a mesa do consumidor, o alimento passa por 

diversas etapas. É indiscutível que a produção de grãos está aumentando 

significativamente, assim como as tecnologias e unidades para armazenagem e 

beneficiamento para acompanhar a demanda gerada. 

Após a colheita o grão passa por diversas etapas de melhoria ou conservação 

até o produto final. Algumas dessas etapas são encontradas em unidades de Pré-

processamento e Armazenagens de Grãos que contam geralmente com processos 

de recepção, limpeza, secagem e armazenagem, movimentação, conforme podemos 

revela a Figura 14 (BALL, 2013). 
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Figura 14 Processos em uma unidade de Beneficiamento e armazenagem de grãos. 

Fonte: Adaptado de Milman (2002). 

Todo volume de grãos que entra na empresa tem a sua identificação feita 

diretamente na balança, antes de adentrar no processo de beneficiamento e 

armazenagem, contendo dados como pesagem do caminhão, destinos e o objetivo 

da carga na empresa, se é para descarregamento, carregamento ou ambos. 

A primeira etapa consiste na recepção do grão após análise. O veículo é 

encaminhado para moegas graneleiras onde é feita a recepção do grão seja por 

tombamento ou pelo processo manual, como mostram a Figura 15 e Figura 16 

respectivamente. 

 
Figura 15 Processo de recepção por tombamento na Moega 

Fonte: Marco Charneski (2016) 

 
Figura 16 Processo de recepção manual na Moega 

Fonte: Eduardo Turella (2015) 
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Os grãos são levados para a limpeza em peneiras automatizadas, que os 

separam das impurezas como mostra a Figura 17. Vale ressaltar que o transporte do 

grão é todo feito através de esteiras mecânicas e elevadores assim como mostram a 

Figura 18 e Figura 19. 

 

 
Figura 17 Peneira 

Fonte: Carlos Becker (2017) 

 
Figura 18 Esteira transportadora de grãos 

Fonte: Lippel 

 
Figura 19 Elevador de transporte de grãos 

Fonte: Allbiz 
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Após a retirada das impurezas, é importante que o grão esteja na umidade 

adequada para armazenagem. Assim são encaminhados para secadores, 

representado na Figura 20, que realizam a retirada de água dos grãos pela 

passagem de ar aquecido, com um sistema que permite ter o controle da massa de 

grãos e temperatura da fornalha. 

 
Figura 20 Secadora de grãos 
Fonte: Kepler Weber (2017) 

Depois da secagem, o grão é encaminhado para o armazenamento em 

estruturas isoladas e projetadas para o armazenamento seu armazenamento, seja 

em armazéns graneleiros como revela a Figura 21 ou em silos representados pela 

Figura 22, sendo estes os mais encontrados em Unidades de Beneficiamento de 

Armazenamento de Grãos. 

 

Figura 21 Armazem de grãos 
Fonte: Cerenge Armazéns Gerais (2005) 
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Figura 22 Silos para armazenagem de grãos 

Fonte: Kepler Weber 

 

A expedição dos grãos consiste na saída destes da UBAG e fecha o ciclo de 

beneficiamento e armazenagem, que será encaminhado para certo tipo de unidade 

especializada no tratamento do alimento para que chegue de forma adequada para 

comercialização e consumo. 

Porém, todos esses processos envolvem riscos à saúde do trabalhador, que 

para cada etapa realizada, coloca a sua saúde e integridade física em risco, caso 

não sejam adotadas as medidas preventivas adequadas. (SANTOS, 2012). 

 

2.4.1 Riscos em uma Unidade Beneficiadora e Armazenagem de Grãos 

 

De acordo com dados da Previdência Social, em 2015 foram registrados 1592 

acidentes em setores de Armazenagem e Depósitos para terceiros (AEAT, 2015). Os 

elevados números de acidentes em UBAG mostram que é um setor que demanda 

preocupação especial no setor de segurança do processo e dos trabalhadores. 

Os números também mostram o quanto é importante o planejamento do 

processo e de todas as operações, principalmente em meses de safra que a 

demanda de beneficiamento e armazenagem se intensifica, aumentando 

consideravelmente a probabilidade de falhas no processo como também falhas 

humanas (BALL, 2013).  

A grande causa de acidentes em UBAG pode ser atribuída à complexidade 

das estruturas presentes nos processos envolvidos, já que neste setor, galerias, 
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elevadores e silos ou armazéns são indispensáveis para o processo, influenciando 

diretamente na qualidade e no preço do produto armazenado (OLIVEIRA et al., 

2010). 

o processo de escarificarão e fragmentação causados pelo impacto gerado 

pelos grãos entre si, e o maquinário que movimenta a massa de grãos pela unidade, 

gera pó que pode variar de 0,1% a 1% do total (BALL, 2013). 

É comum observar máquinas, e grande parte da área de produção coberta 

pela poeira proveniente dos grãos. Amarilla et al., (2012), cita que quando inalada, 

esse tipo de poeira, esta pode ocasionar danos à saúde do trabalhador como dores 

nos peitos, bronquite, irritação nos olhos, irritação nas vias nasais, tosses, doenças 

respiratórias e até mesmo infecções.  

Em casos que a eliminação da poeira gerada pelo processo não seja viável, 

de acordo com a Norma Regulamentadora NR-06 é obrigatório o uso de máscaras 

adequadas que tenham proteção contra partículas finas, fumos e névoas tóxicas, 

chamadas PFF2 como mostra a Figura 23.  

 

 
Figura 23 Representação de uma mascara PFF2 com válvula 

Fonte: Tayco (2017) 

 

Além dos problemas que causam na saúde do trabalhador, o excesso de 

poeira dipostas nas superfícies as máquinas e equipamentos, acabam se tornando 

um excelente combustível para a ocorrência de incêndios ou explosões na presença 

de faíscas elétricas, chamas, fragmentos metálicos ou qualquer agente que atue 

como material de ignição (BALL, 2013).  

Silva (2008) mostra que em condições especificas a poeira proveniente dos 

grãos pode ser responsável por grandes explosões, como mostra a Tabela 4 
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Tabela 4 Limites críticos de explosão de pó de grãos agrícolas 

Características da partícula Limites críticos 

Tamanho < 0,1 mm 

Concentração 40 g/m³ - 4000 g/m³ 

Teor de umidade < 100 % b.u. 

Concentração de oxigênio > 12 % 

Energia de ignição > 10 mJ – 100 mJ 

Temperatura de ignição 410 – 600 ºC 

Fonte: Adaptado de Silva (2008) 

Além dos riscos ocasionados pelo excesso de pó nesses locais, a grande 

quantidade de máquinas trabalhando e veículos pesados em movimento, emitem 

ruídos que podem se tornar prejudiciais à saúde do trabalhador com a exposição a 

longo prazo. Os efeitos mais comuns são: a perda de audição, problemas no sono, 

problemas cardíacos, estresse tanto em casa quanto no trabalho e a falha na 

comunicação durante as atividades (BALL, 2013). 

Todo o processo de transporte, limpeza e armazenamento dos grãos é 

composto por máquinas, esteiras, correias, engrenagens e equipamentos que 

necessitam de proteção adequada para que não ocorram acidentes, conforme 

recomenda a Norma Regulamentadora no Trabalho em Máquinas e Equipamentos 

NR-12 (BALL, 2013). 

Além do alto risco elétrico que máquinas e equipamentos apresentam quando 

estão fora de conformidade, podem colocar em risco a vida de toda a equipe 

envolvida na atividade, portanto a verificação das conformidades da Norma 

Regulamentadora de segurança em instalações e serviços em eletricidade NR-10 é 

essencial, principalmente na manutenção de equipamentos e máquinas. 

Amarila et al., (2012) cita que os trabalhadores de UBAG estão expostos 

frequentemente à trabalhos em altura, seja realizando manutenção ou limpeza de 

locais como silos e elevadores.  

A Norma Regulamentadora de trabalho em altura NR-35 classifica não só 

trabalhos realizados acima de 2 metros do nível superior do solo, como também 2 

metros abaixo do nível do solo, portanto ao entrar em uma galeria, poço de elevador 
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ou na moega, as mesmas exigências e procedimentos propostos pela NR-35 devem 

ser atendidos. 

Silos ou Armazéns Graneleiros são indispensáveis para um setor de 

beneficiamento e armazenagem, e estes são ambientes preocupantes para a saúde 

do trabalhador, devido a quantidade de riscos que apresentam em sua composição.  

 

2.4.2 Espaços Confinados em uma Unidade Beneficiadora e Armazenagem de 

Grãos 

 

Os silos metálicos são estruturas com diferentes alturas e diâmetros, e 

apresenta a finalidade de armazenar e conservar as propriedades dos grãos. São 

muito utilizados no Brasil devido a sua rápida montagem, durabilidade, economia de 

espaço por ser vertical, e a qualidade no processo a qual é destinado (AMARILA et 

al., 2012). 

Por se tratar de ambientes com entradas limitadas, níveis de oxigênio que 

podem não estar de acordo com os limites ideais e a ventilação não ser o suficiente 

para remover agentes contaminantes, os espaços confinados representam os 

maiores causadores de acidentes graves no setor agroindustrial (FIDELIO e 

ZANDONADI, 2013; SOLDERA, 2012). 

Além das condições adversas que são comumente encontradas em espaços 

confinados, os silos apresentam o risco de soterramento por grãos, que podem 

ocorrer devido uma secagem mal realizada, onde os grãos acabam sendo 

armazenados com alto teor de umidade. Esta condição favorece a propagação de 

agentes biológicos que deterioram o grão e o surgimento de pequenos aglomerados 

que podem formar extensas placas horizontais ou verticais de produtos deteriorados 

(CASSOL, 2012). 

A Norma Regulamentadora de saúde e segurança no trabalho na agricultura, 

pecuária silvicultura, exploração florestal e aquicultura NR-31 apresenta medidas 

preventivas destinada ao projeto do silo e dos procedimentos de entrada.  

 

31.14.1 Os silos devem ser adequadamente dimensionados e construídos 
em solo com resistência compatível às cargas de trabalho.  
31.14.2 As escadas e as plataformas dos silos devem ser construídas de 
modo a garantir aos trabalhadores o desenvolvimento de suas atividades 
em condições seguras.  
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31.14.3 O revestimento interno dos silos deve ter características que 
impeçam o acumulo de grãos, poeiras e a formação de barreiras.  
31.14.4 É obrigatória a prevenção dos riscos de explosões, incêndios, 
acidentes mecânicos, asfixia e dos decorrentes da exposição a agentes 
químicos, físicos e biológicos em todas as fases da operação do silo. 
31.14.5 Não deve ser permitida a entrada de trabalhadores no silo durante a 
sua operação, se não houver meios seguros de saída ou resgate.  
31.14.6 Nos silos hermeticamente fechados, só será permitida a entrada de 
trabalhadores após renovação do ar ou com proteção respiratória 
adequada.  
31.14.7 Antes da entrada de trabalhadores na fase de abertura dos silos 
deve ser medida a concentração de oxigênio e o limite de explosividade 
relacionado ao tipo de material estocado. (BRASIL, 2012f). 

 

Ball et al.,(2013) lembra que mesmo com todas as recomendações previstas 

nas Normas Regulamentadoras, ainda é comum a ocorrência de acidentes de 

grandes proporções em silos. 

Na Figura 24 observa-se que o processo de descarregamento do grão atua 

de acordo com a força da gravidade (BALL et al., 2013). 

 

Figura 24 Processo de descarregamento de um silo por gravidade 
Fonte: ACCA (2012) 

O descumprimento das Normas Regulamentadoras pode resultar na 

ocorrência de acidentes dentro dos silos. Como mostra a Figura 25, se a descarga 

de grãos for acionada e o trabalhador estiver realizando alguma atividade 

imprudente sem nenhuma das medidas preventivas, o mesmo será puxado para 

baixo em questão de segundos e sofrerá o sufocamento (BALL et al., 2013). 

 
Figura 25 Sufocamento do trabalhador puxado pela descarga 

Fonte: ACCA (2012) 
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A Figura 26 ilustra uma situação onde a má organização dos grãos e a 

descarga irregular se configuram como uma grande massa na parede do silo, 

chamada de parede de grãos. E se algum trabalhador de forma imprudente tentar 

realizar a limpeza poderá ser soterrado pelos grãos (SILVA, et al., 2015). 

 

 

Figura 26 Soterramento por uma parede de grãos 
Fonte: ACCA (2012) 

A Figura 27 revela uma situação comum em silos, onde surgem espaços 

vazios em baixo de placas formadas por grãos agregados e compactados. Com o 

espaço vazio, se uma pessoa estiver realizando uma atividade na superfície poderá 

ocorrer o chamado engolfamento, que consiste na captura de uma pessoa em 

líquidos ou sólidos (SILVA, et al., 2015). 

 
Figura 27 Engolfamento 

Fonte: ACCA (2012) 

A avaliação das condições dos silos devem ser feitas antes da entrada de 

qualquer trabalhador, independente da tarefa que ele for realizar. Soldeira (2012) 

cita que cabe ao supervisor realizar as avaliações e procedimentos necessários, 

assim como o uso dos EPC’s e EPI’s que deveram ser utilizados na atividade, para 

então ser emitida uma permissão de entrada e trabalho no silo. 
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A Figura 28, mostra como seria um dos procedimentos de trabalho ideal para 

realizar alguma atividade dentro de um espaço confinado, o exemplo revela um 

espaço com as características de um silo de armazenagem de grãos, e 

procedimentos de resgate em caso de algum acidente. 

 
Figura 28 Procedimento de resgate em caso de acidente em um silo 

Fonte: ACCA (2012) 

Silos e estruturas de armazenagem são indispensáveis no setor 

agroindustrial, e pela sua complexidade representam grande parte dos riscos graves 

que ocorrem em UBAG, onde na maioria das vezes não oferece uma segunda 

chance ao acidentado (OLIVEIRA et al., 2007).  

Mas esses são apenas alguns dos espaços confinados que as UBAG tem 

presentes em seu processo de produção. Os trabalhadores são submetidos 

diariamente a entrada em outros locais confinados como por exemplo, poços de 

elevadores, galerias e nas moegas de recepção, como mostram a Figura 29, figura 

30 e a Figura 31 respectivamente.  

 
Figura 29 Poço do elevador subterrâneo 

Fonte: Soldera (2012) 
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Figura 30 Exemplo de galeria 

Fonte: Soldera (2012) 

 
Figura 31 Moega de recepção 

Fonte: Soldera (2012) 

Por serem atividades rotineiras, o controle e procedimentos de segurança 

torna-se desafiador, sendo necessário adaptar os procedimentos para atender a 

demanda da empresa de maneira segura, medidas preventivas e o gerenciamento 

correto espaços confinados. 
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3  PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

Uma vez estabelecida o marco teórico referente aos riscos presentes nos 

espaços confinados das Unidades de Beneficiamento e Armazenagem de Grãos, 

cabe nesta seção apresentar a proposta metodológica para realização da pesquisa 

em campo. 

 

3.1 Compreendendo o local objeto de estudo 

 

No dia 1 de fevereiro de 1993 foi fundada a empresa Y no município de 

Pelotas, com a missão de prestar serviços via insumos, a empresa começou 

atendendo municípios vizinhos de Pelotas na região Sul, atuando em vendas e 

assistência técnica, buscando sempre melhor custo benefício e se preocupando com 

o impacto ambiental. A empresa era composta por dois sócios cofundadores, uma 

secretária e um caminhoneiro para realizar as entregas, assim começou a história da 

empresa. 

Em 1996 foi inaugurado a prédio de funcionamento próprio da empresa onde 

se mantem até hoje a parte de vendas e toda a parte contábil, em 12 de março de 

2002 implantou-se a armazenagem de grãos e fundada a empresa X, que seria uma 

expansão da empresa Y, situada no distrito industrial de Pelotas na época. Com o 

objetivo de receber, secar e armazenar grãos de arroz e soja, a empresa 

inicialmente tinha capacidade de receber e armazenar 110 mil sacas o equivalente a 

6.600.000 Kg, hoje em 2017 a capacidade de armazenagem e recebimento passou 

para 575 mil sacas. 

Atualmente a empresa conta com 12 funcionários na parte administrativa, e 

na parte da produção e armazenagem com mais 9 funcionários. Ao longo desses 21 

anos de atuação, a empresa vem expandindo suas áreas, e em 2012 foi inaugurado 

o Centro tecnológico de Chasqueiro, que possibilita desenvolver pesquisas de novos 

produtos e tecnologias ligadas ao campo, possibilitando a empresa à fornecer 

treinamentos e capacitações para os clientes com segurança e responsabilidade.  

O crescimento da empresa foi visivelmente grande em um período de tempo 

curto. O que leva a preocupação do crescimento acelerado acompanhar as 
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adequações exigidas pelo ministério do trabalho, oferecendo um local de trabalho 

mais seguro para seus funcionários. 

 

3.2 Metodologia 

 

O presente trabalho, foca em uma das questões mais atuais e abordadas no 

setor da empresa, os espaços confinados. Os desafios refletem em como aliar a 

gestão de segurança nesse aspecto, concomitante ao crescimento constante da 

empresa. 

Para a realização do estudo de caso, o trabalho estabelece 4 objetivos 

específicos, que são: 

- Objetivo específico 1: Pesquisar e desenvolver um marco teórico quanto 

aos desafios relativos à gestão de espaços; 

- Objetivo específico 2: Elaboração de um levantamento dos riscos, ações 

e locais prioritários para implantação de iniciativas voltadas à gestão de 

espaços confinados; 

- Objetivo específico 3: Contribuir com inciativas voltadas à implantação 

de ações de gestão em espaços confinados em uma UBAG; 

- Objetivo específico 4: Acompanhar as iniciativas propostas e investigar, 

no âmbito do levantamento de risco e das ações realizadas, quais os 

principais desafios ligados à gestão de espaços confinados. 

Os objetivos específicos serão atendidos no âmbito de 4 etapas, conforme 

segue: 

- Pesquisa; 

- Elaboração do plano de Ação; 

- Implementação das ações; 

- Análise crítica. 

Espera-se que ao final de cada etapa, as ações tomadas devam ser capazes 

de cumprir os objetivos propostos, como se visualiza na Figura 32. 
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Figura 32 Mapa de ações separadas por etapa 

Fonte: Realizado pelo autor 
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Com as 4 etapas definidas e os objetivos que elas devem atender, se 

estabeleceu as atividades necessárias de cada uma das etapas. 

 

3.3 Etapa 1 – Pesquisa 

 

A primeira parte do trabalho corresponde as pesquisas realizadas em 

referenciais teóricos e observação feita diretamente na empresa, com análise de 

dados fornecidos pelos funcionários e diretores. 

A observação do processo também é fundamental nesta etapa do projeto, já 

que o entendimento do sistema como um todo é de suma importância para realizar 

uma análise satisfatória dos riscos envolvidos e desafios. 

 

3.4 Etapa 2 – Plano de ação 

 

Esta etapa consiste no levantamento das características físicas e 

organizacionais da empresa objeto de estudo.  

A coleta de dados nesta etapa conta com ferramentas acessíveis como 

planilhas eletrônicas, ferramentas básicas para anotações em campo, planta baixa 

fornecida pela empresa e principalmente o diálogo com os funcionários, a fim de 

entender cada parte do processo e como eles lidam com os espaços confinados 

presentes na empresa no dia a dia. 

A fim de facilitar o trabalho e uma organização mais detalhada de todos os 

dados, esta etapa foi dividida em atividades listadas a seguir na tabela 5. 
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Tabela 5 Planejamento do plano de ação 

Atividade Como realizar 

Levantamento das 
características físicas e 

organizacional do objeto de 
estudo. 

Consulta a documentos fornecidos pela empresa, como, registro 
fotográfico, relatos da equipe de segurança 

Priorização dos locais 
críticos para implantação e 

análise da gestão de 
espaços confinados. 

Será realizado através de verificação das caractertísticas do local 
e priorização dos locais com maior risco. Serão considerados 

pontos para prirorização crítérios como: núemro de pessoas que 
acessam os locais, disfficuldade de acesso, frequência de acesso 

e quantidade de riscos envolvidos. 
Verificar equipamentos 
disponíveis na empresa 

relacionados a segurança 
em espaços confinados. 

Será realizado através da verificação do estoque e da oficina, 
onde será feito um levantamento de todos os itens existentes e 

que estão faltando. 

Verificar a existencia de um 
local apropriado para 

guardar e conservar os 
intens e equipamentos de 

prteção 

Através da analise visual, verificar o layout da empresa e seus 
espaços reservados para a conservação dos equipamentos de 

proteção Individual e coletiva. 

Reconhecimento dos 
processos e trabalhadores e 
suas respectivas funções. 

O diálogo será a principal ferramenta nesse ponto, juntamente 
com anotações e monitoramento das atividades através de 

contato visual direto. 

Identificar e cadastrar todos 
os espaços confinados da 
empresa em documentos 

informando detalhes sobre 
cada espaço. 

Utilizar a planta da empresa e o contato visual para levantar onde 
se encontram todos os espaços confinados e realizar a contagem 

de todos os itens necessários para fazer a identificação correta 
de cada espaço, tanto no chão da fábrica, quanto em arquivos 

registrados dentro da própria empresa. 

Fonte: Realizado pelo autor 

Esta etapa não conta com imprevistos em potencial, já que as ferramentas 

utilizadas são de fácil acesso e consiste basicamente em observar e coletar dados e 

conversar com os funcionários e responsáveis da empresa  

 

3.5 Etapa 3 – Implementação das ações 

 

Depois de observar os processos da empresa e fazer um levantamento dos 

dados necessários, deu-se início à implementação de medidas preventivas e 

administrativas em relação a qualquer tipo de atividade que necessite entrar em 

espaços confinados. 

Assim, a terceira etapa consiste na implementação de ações que buscam 

adequar a empresa nas exigências da Norma Regulamentadora segurança e saúde 

nos trabalhos em espaços confinados NR-33 dentre outras medidas necessárias 

presentes em outras NRs. 
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Podemos observar na Tabela 6 que o trabalho de adequação vai desde a 

construção e adaptação de documentos para avaliações de riscos até a sinalização 

e identificação dos espaços confinados da empresa. É importante ressaltar que 

nesta etapa, o trabalho em equipe, a colaboração e a conscientização de todos os 

funcionários é um fator decisivo no sucesso do objetivo final a ser alcançado. 

 

Tabela 6 Planejamento da implementação das ações 
Atividade Como realizar 

Designar um responsável 
qualificado e treinado 

para ficar encarregado de 
auxiliar na implantação da 

gestão. 

Através da análise dos trabalhadores e das atividades exercidas por 
eles, buscar um funcionário qualificado e disposto a colaborar para 
ficar de responsável e colaborador na implementação do programa 

de gestão de controle de espaços confinados. 

Aquisição de itens para 
identificar todos os 

espaços confinados e 
cadeados para manter 

controle. 

Orçar todos os itens necessários para capacitar e regulamentar 
todos os espaços confinados de acordo com a NR-33, após isso 

passar para o financeiro fazer o pedido 

Sinalização de todos os 
espaços confinados com 

placas e avisos. 

Com o auxílio dos próprios funcionários, sinalizar todos os locais de 
trabalho que contém espaço confinado, e manter todos trancados 

com cadeado. 

Adquirir equipamentos de 
medição e avaliação 

atmosférica, assim como 
EPIs e EPCs apropriados 
para espaços confinados. 

Pesquisar em sites e referências atuais, como internet, artigos e 
lojas, equipamentos de medição, EPC, EPI e primeiros socorros 
para as atividades e passar para o setor administrativo análisar e 

fazer a aquisição dos mesmos. 

Realiza o treinamento e a 
capacitação de todos os 

funcionários  

Através do cronograma da empresa e uma conversa com o 
supervisor e encarregado da area de produção, buscar agendar 

treinamento e ronavar todos os treinamentos necessários para os 
trabalhadores. 

Elaboração de PETs, OS e 
APR para empresa. 

Bucando referências em sites especializados e no próprio PPRA da 
empresa para fazer um modelo adequado para as atividades a 

serem realizadas. 
Planejamento de um local 

apropriado para 
armazenar os 

Equipamentos de 
Proteção. 

Analisar a planta da empresa e visitar os locais de armazenamento 
de equipamentos e ferramentas para observar a viabilidade e 

possível armazenar os itens descritos e necessários, caso não seja, 
fazer o pedido direto para o encarregado, a permissão de mudar o 
layout de alguma peça onde possam ser armazenados os itens. 

Diálogos com os 
funcionários sobre a 

importância de seguirem 
os procedimentos 

Reunir toda a equipe para um diálogo breve sobre segurança do 
trabalho e a importância de seguir todos os procedimentos 

propostos pela NR-33 e os cursos aos quais passarão, com a 
finalidade de concientizar o por que estão sendo implicadas essas 

mudanças na cultura já existente da empresa. 

Fonte: Realizado pelo autor 

Esta etapa pode ser considerada a etapa crítica para todo o trabalho, já que 

nela consiste na completa aplicação da fundamentação teórica e análises feitas nas 

etapas anteriores. O envolvimento com a equipe é fator decisivo já que a 

implementação de qualquer tipo de gestão depende de aspectos que envolvem 
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cultura organizacional, logo desafiadoras. Não será diferente em uma gestão de 

segurança em espaços confinados. 

E com todos os resultados obtidos, sendo favoráveis ou não, a última etapa 

consiste na análise e discussão da vivência a campo. 

 

3.6 Etapa 4 – Análise crítica 

 

Concomitante à todas as etapas será feita uma análise crítica de todos os 

passos adotados no trabalho.  

O acompanhamento das medidas implantadas e a observação de como estas 

estão sendo trabalhadas durante o cotidiano dos trabalhadores seja em época de 

manutenção ou períodos de safra, onde o ritmo se torna mais acelerado, resultará 

em uma análise crítica sobre os desafios encontrados em quais aspectos a empresa 

teve facilidade em se adequar a nova gestão. 
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4  RESULTADOS 

 

Para facilitar a identificação da etapa que o leitor se encontra, foi 

desenvolvido um mapa, contendo a sessão e o que já foi concluído, figura 33. 

 

 

Figura 33 Mapa das sessões do trabalho – Plano de ação 
Fonte: Realizado pelo autor 

4.1 Plano de ação 

 

Após o embasamento teórico, foi realizada uma análise dos espaços 

confinados da empresa, para levantar dados e características do objeto de estudo. 

 

4.1.1 Análise estrutural 

 

O primeiro passo foi a análise da planta baixa da empresa e identificar no 

desenho os locais onde se os alvos do estudo, como mostra a figura 34. 

 

 

Figura 34 Planta baixa com EC identificados 
Fonte: Realizado pelo autor 
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Após a análise foi identificado na própria planta baixa com um x, os locais 

onde se encontravam os espaços confinados mais importantes e críticos da 

empresa. Após a identificação dos espaços confinados na planta baixa, uma 

classificação do tipo de espaço confinado, foi feita para um melhor entendimento do 

objeto de estudo, onde foram separados em 5 categorias referentes ao maquinário e 

estrutura da empresa, como mostra a tabela 7:  

 

Tabela 7 Análise dos espaços confinados na estrutura da empresa 
Classe Silo (a) Galeria (b) Moega (c) Secadores (d) Caixas (e) 

Quantidade 17 14 1 4 1 

Fonte: Realizado pelo autor 

As características e semelhanças dos processos e dos espaços confinados, 

permitiram que os mesmos fossem separados por grupos sem sofrer qualquer 

prejuízo na análise e qualquer melhoria ou adaptação possa ser reproduzida nos 

demais. 

Os silos foram agrupados por estruturas construídas para armazenagem de 

grãos, independentemente do tempo que o grão fica em espera. As galerias se 

caracterizam por serem estruturas subterrâneas que dá acesso a outro local. 

A moega é um objeto único, caracterizado por receber os grãos que chegam 

na empresa, assim como a caixa que também é única e tem como função armazenar 

o refugo dos grãos, a poeira mais expeça que é captada até ela. 

E por fim, os secadores, que são estruturas responsáveis pela secagem do 

grão e se caracterizam por terem espaços acessíveis e importantes para 

manutenção e acompanhamento do processo.  

Após o reconhecimento da estrutura da empresa e dos espaços confinados 

uma análise e acompanhamento do processo produtivo foi feita para entender o 

funcionamento e utilização de cada um dos espaços confinados, tomando como foco 

o que era realizado no local, quantas pessoas trabalhavam no local, as medidas de 

segurança tomadas antes de realizar o trabalho, documentos exigidos, a sinalização 

existente no local e a época de maior trabalho no local, com mostram as tabelas, 8, 

9, 10, 11 e 12: 
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Tabela 8 Análise dos procedimentos de trabalho no silo 

Local Silos 

Sinalização Apenas o numero do silo que veio de fábrica 

Período de trabalho Somente no final da safra para limpar 

Quantos funcionários 1 ou 2 

Documentação exigida Nenhuma 

Trabalho realizado no local Limpeza do silo e manutenção 

Medidas de segurança adotadas Utilização da mascara pff2 e capacete 
Fonte: Realizado pelo autor 

Tabela 9 Análise dos procedimentos de trabalho nas galerias 

Local Galerias 

Sinalização Placas de “Perigo, espaço confinado” 

Periodo de trabalho O ano inteiro, seja para manutenção ou limpeza 

Quantos funcionários 1 ou 2 

Documentação exigida Nenhuma 

Trabalho realizado no local Limpeza, abrir e fechar os silos ou manutenção 

Medidas de segurança adotadas Uso de capacete 
Fonte: Realizado pelo autor 

Tabela 10 Análise dos procedimentos de trabalho na moega 

Local Moega 

Sinalização Placas de “Perigo, espaço confinado” 

Periodo de trabalho Pico durante a safra 

Quantos funcionários De 1 a 3 

Documentação exigida Nenhuma 

Trabalho realizado no local 
Controlar o fluxo de grãos que entra para as 

peneiras, limpeza e manutenção 

Medidas de segurança adotadas Uso de capacete 
Fonte: Realizado pelo autor 

Tabela 11 Análise dos procedimentos de trabalho nos secadores 

Local Secadores 

Sinalização Nenhuma 

Periodo de trabalho Durante a safra 

Quantos funcionários 1 

Documentação exigida Nenhuma 

Trabalho realizado no local Limpeza, manutenção e secagem do grão 

Medidas de segurança adotadas Uso do capacete 
Fonte: Realizado pelo autor 

Tabela 12 Análise dos procedimentos de trabalho na caixa 

Local Caixa 

Sinalização Nenhuma 

Período de trabalho Sempre que a caixa fica cheia 

Quantos funcionários De 2 a 3 

Documentação exigida Nenhuma 

Trabalho realizado no local Limpeza 

Medidas de segurança adotadas Uso de mascaras pff2 e capacete 
Fonte: Realizado pelo autor 
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4.1.2 Análise dos EPI  

 

Após a análise dos procedimentos do processo produtivo da empresa, um 

levantamento dos equipamentos de proteção individual foi feito, observando e 

focando nos itens necessários para o trabalho em espaços confinados, o resultado 

do levantamento pode ser observado na figura 35 a seguir: 

Item A empresa tinha? 
Suficiente para 

todos? 
Funcionarios 

usavam? 

Capacete Sim  Sim  Sim  

Luva de proteção Sim  Sim   Não 

Óculos de proteção Sim  Sim   Não 

Mascara pff2 Sim  Sim  Sim  

Cinto de segurança Sim   Não  Não 

Talabarte em Y Sim   Não  Não 

Medidor de 4 gases  Não  Não  Não 

Radio de comunicação  Não  Não  Não 

Cones sinalizadores  Não  Não  Não 

Correntes de 
segurança 

 Não  Não  Não 

Fitas de isolamento  Não  Não  Não 

Roupa com manga 
longa 

Sim  Sim  Sim  

Botas de proteção Sim  Sim  Sim  
Figura 35 Análise dos equipamentos de proteção individuais da empresa 

Fonte: Realizado pelo autor 

A empresa não contava com um almoxarifado e nem um local apropriado para 

alocar os equipamentos de proteção para os funcionários, o procedimento de 

retirada era feito através do deslocamento do funcionário até o setor administrativo 

da empresa, ao qual uma funcionária do setor de atendimento ao cliente da 

empresa, se deslocava até o local que estavam guardados os EPI, local que era o 

mesmo do servidor da empresa, um ambiente que não era planejado e nenhum 

pouco eficaz em relação a retirada dos equipamentos. 

O controle da retirada era feito pela própria funcionária ao qual pedia que o 

funcionário que estava retirando o EPI assinasse uma folha com o nome do 

funcionário, o EPI em questão, seu CA, data de retirada e devolução e a hora. 

Já alguns equipamentos ficavam alocados no próprio setor produtivo, como 

por exemplo os cintos de trabalho em altura e os talabartes em Y, os quais eram 

divididos entre os trabalhadores, e os mesmos guardavam na própria oficina da 

empresa, pendurados em um ferro adaptado e pregado na parede. 
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A análise dos EPI e do local de conservação do mesmo, trouxe mais um 

desafio, mudar o sistema de distribuição dos mesmos, para um mais eficiente e de 

fácil acesso aos trabalhadores, com o objetivo de incentivar o uso e a procura pelos 

funcionários, que alegavam muita burocracia e “preguiça” de se deslocar até o setor 

administrativo para solicitar um EPI. 

 

4.1.3 Cadastro dos Espaços confinados 

 

Ainda na fase do plano de ação, era necessário o cadastro de todos os 

espaços confinados da empresa, e com as informações obtidas no próprio chão de 

fábrica, foi elaborado um cadastro para a empresa, contendo informações 

importantes e necessárias para a identificação dos espaços confinados. 

Juntamente com o cadastro do espaço confinado, uma análise preliminar dos 

riscos foi feita e anexada como parte do cadastro, com a intenção de enriquecer 

ainda mais o cadastro e facilitar o entendimento de todo o procedimento necessário 

que deve ser realizado antes da entrada. Vale ressaltar que cada um dos espaços 

confinados teve o seu cadastro feito separadamente, com suas características 

próprias, no trabalho o espaço confinado escolhido para exemplificar foi uma galeria, 

que dava acesso a moega, assim como mostram as figuras 36 e 37. 
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CADASTRO 
DE ESPAÇO CONFINADO 

Data: 13/09/2017 

Revisão: 00  Folha: 01 

Identificação: Espaço confinado nº 01 Localização: Localizado no pé do 
elevador que dá acesso à moega Tipo de EC: Poço de elevador 

Função do EC: O espaço confinado tem como função dar acesso a parte interior 
da moega e comportar os elevadores de transporte de grãos 

Produto: N/A Capacidade: N/A 

Funções aptas a entrar: Serviços gerais, equipe de manutenção e equipe de 
Resgate 

Possíveis atividades realizadas no EC: Limpeza, manutenção dos elevadores e 
acesso à moega 

Acesso: Vertical Profundidade: 9 metros 

 

Entradas: 1 
Saídas: 1  

Dimensões das entradas:  
60 cm x 50 cm 

Modelo: Retangular Piso: Piso de madeira 

Frequência de entrada: A frequência é baixa 
durante períodos normais mas durante a safra a 
entrada é frequente e constante 

Treinamentos necessários para entrada: Treinamento de entrada e trabalho em 
espaços confinados, Treinamento de trabalho em altura 

Iluminação: Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes com uma 
capa protetora e considerada suficiente para o trabalho no local 

Requisitos para entrada 

Supervisor Trabalhador Vigia 

 Conhecimento de todos 
os riscos presentes no 
EC. 

 Treinamento adequado 
para trabalho em EC. 

 Conhecimento dos 
procedimentos 
necessários para 
emissão da PET e 
ATR. 

 Isolar o local com as 
demarcações 
necessárias referente 
ao local. 

 Treinamento 
adequado para 
trabalho em EC. 

 Utilizar todos os EPI 
necessários para 
entrada. 

 Conhecimento de 
todas as etapas da 
atividade. 

 Conhecimento de 
todos os riscos 
presentes no local. 

 Treinamento adequado para 
trabalho em EC. 

 Utilizar todos os EPI e EPC 
para garantir a segurança de 
quem entra no EC. 

 Manter contato visual ou 
constante com o trabalhador 
através de rádios. 

 Conhecimento de todos os 
riscos presentes no local. 

 Contato rápido com a equipe 
de resgate de prontidão. 

Obs: A automatização da abertura e fechamento das moegas e a mudança das bocas 
alimentadoras das esteiras seriam uma opção a se considerar para diminuir a frequência 
de entrada durante as atividades.  

Figura 36 Cadastro de um espaço confinado - folha 1 
Fonte: Realizado pelo autor 
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CADASTRO 
DE ESPAÇO CONFINADO 

Data: 13/09/2017 

Revisão: 00  Folha: 02 

Identificação: Espaço confinado nº 01 Localização: Localizado no pé do 
elevador que dá acesso à moega Tipo de EC: Poço de elevador  

Identificação dos riscos e medidas preventivas e de controle 

Agentes Riscos Medidas preventivas e de controle 

Físicos 

Ruído 
Utilizar protetor auricular ou abafador quando as peneiras 
estiverem em funcionamento e manter a bomba de 
drenagem sempre em bom funcionamento através de 
manutenção preventiva e utilizar botas de borracha de 
cano alto. 

Umidade 

Químicos 

Poeira 
Utilizar mascaras respiratórias de classificação pff2, 
óculos de proteção e roupas de manga comprida para 
entrar no EC. 

Gases 
Antes da entrada realizar a medição dos níveis de 
Oxigênio, Gases combustíveis, Monóxido de Carbono e 
Gás Sulfídrico.  

Biológicos 

Bacilos Utilizar mascaras respiratórias de classificação pff2, 
roupas de manga comprida, calças apropriadas, botas de 
borracha, luvas de proteção, óculos de proteção. Bactérias 

Animais peçonhentos Manter o controle ambiental de pragas em dia. 

Ergonômicos 

Esforço físico Antes de qualquer trabalhador entrar no espaço 
confinado recomenda-se que o mesmo tenha 
treinamento adequado para realizar a atividade a qual foi 
encarregado, assim como o treinamento obrigatório de 
trabalho em espaços confinados para saber como lidar 
com as peculiaridades do espaço confinado em questão. 

Treinamento 
inadequado 

Layout inadequado 

Acidentes 

Queda de altura 

O trabalhador deve estar capacitado para realizar 
atividades em alturas acima ou abaixo de 2 metros do 
nível do solo. O mesmo deve utilizar cinto de segurança 
do tipo paraquedista ou equivalente e descer ancorado 
em um cabo de aço/corda com trava quedas e algum 
sistema que possibilite puxar o trabalhador e realizar o 
resgate caso necessário, como por exemplo um tripé de 
resgate ou uma mão francesa com cadernal. O 
trabalhador deve descer com o talabarte em Y 
prendendo em cada degrau durante a descida ou na 
subida. 

Escada escorregadia 

Para maior segurança da descida, recomenda-se que 
todos os procedimentos de segurança no trabalho em 
altura sejam seguidos corretamente e as escadas sejam 
revestidas com materiais antiderrapantes. 

Presença de gases  

Evitar a decida com aparelhos que sirvam como agentes 
de ignição para explosão, como por exemplo cigarros, 
celulares, isqueiros. Antes da entrada realizar a medição 
dos gases e realizar os procedimentos de ventilação 
caso seja constatada a presença de gases tóxicos ou 
explosivos. 

Risco de eletricidade 

Realizar manutenção preventiva de todas as fontes 
geradoras de energia, manter todas as fontes geradoras 
de energia isoladas e desativadas durante as atividades 
que contenham riscos eminentes de eletricidade. 
Sinalizar todas as fontes geradoras de energia a fim de 
ser facilmente identificado pelo trabalhador e que o 
mesmo reconheça o risco. 

Telefones de emergência 
 Ambulância: 192                                           Bombeiros: 193                                          Brigada militar: 190 

Figura 37 Cadastro de um espaço confinado - folha 2 
Fonte: Realizado pelo autor 
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4.1.4 Levantamento dos treinamentos dos funcionários 

 

Ainda na parte de cadastros, um levantamento dos treinamentos dos 

funcionários foi elaborada para facilitar o controle de ação, como mostra figura 38, 

vale lembrar que para manter sigilo o nome dos funcionários foram substituídos por 

números: 

 

Funcionário Data 
Treinamento em 

altura 
Treinamento em Espaço 

Confinado 

1 17/04/17 Não Não 

2 17/04/17 Não Não 

3 17/04/17 Não Não 

4 17/04/17 Não Não 

5 17/04/17 Não Não 

6 17/04/17 Não Não 

7 17/04/17 Não Não 

8 17/04/17 Não Não 

9 17/04/17 Não Não 

10 17/04/17 Não Não 

11 17/04/17 Não Não 

12 17/04/17 Não Não 
Figura 38 Alterações propostas para os EC 

Fonte: Realizado pelo autor 

Até a data do levantamento nenhum funcionário estava com os treinamentos 

necessários para realizar uma atividade em qualquer espaço confinado da empresa. 

 

4.1.5 Laudo das análises realizadas 

 

Após o levantamento de todos os espaços confinados, equipamentos 

disponíveis na empresa, etapas das atividades, do treinamento de cada funcionário 

e o cadastro de cada um dos espaços confinados foi possível realizar um laudo da 

situação que se encontrava a empresa no que diz respeito às exigências da NR-33, 

como mostra a figura 39: 
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O que? Situação 

Estrutura 
dos EC 

Sinalização 
Os EC eram deficientes de sinalização, contando somente com placas 

simples de advertência do espaço confinado, sem nenhum tipo de mapa 
de risco ou contato visual adequado para a segurança. 

Piso 
Principalmente nas galerias, os pisos para entrada eram antigos e feitos 

de madeira. 

Cadeados 
Todas as entradas analisadas estavam destrancadas e eram mantidas 

abertas. 

EPI 

Local 

O local de conservação dos EPI não é adequado, tanto para 
conservação dos mesmos quanto em questão de logística para os 

funcionários terem acesso durante a jornada de trabalho, o sistema  de 
controle é simples e funciona bem quando utilizado. 

Disponíveis 

Os EPI disponíveis na empresa em sua maior parte são de pronta 
entrega, como luvas, mascaras, botas e capacetes. Por outro lado, EPI 

específicos para o trabalho em espaços confinados e altura são 
carentes ou inexistentes. 

Utilizados 
Os funcionários em sua maior parte só utilizam o capacete e uniforme, 
menos da metade dos funcionários se mostrou interessado em utilizar 

os EPI, julgando erroneamente que não era necessário. 

Cadastros 

Treinamento Nenhum dos funcionários estavam com os treinamentos em dia. 

EC 
O cadastro não existia, mas foi realizado durante a análise e 

planejamento de ação. 

Figura 39  Laudo das análises feitas na empresa 
Fonte: Realizado pelo autor 

A figura 40 mostra as adequações propostas feitas pelo autor. 

 

O que? Solução proposta 

Estrutura 
dos EC 

Sinalização 
Elaboração de placas e mapas de riscos legíveis e de simples 

entendimento por parte de todos na empresa, fazendo a sua instalação 
em locais estratégicos. 

Piso 
Trocar todos os pisos de madeira por xapas expandidas, que dão uma 

segurança maior para o trabalhador e para o processo. 

Cadeados 
Adequar todas as entradas para que comportem cadeados e assegurar 
que se mantenham fechadas, definindo um responsável para a função e 

responsabilidade. 

EPI 

Local 
Adequar um local da empresa para comportar os EPI, de maneira que o 
local seja bem iluminado, seguro, fácil de controlar e de fácil acesso a 

zona de produção, estimulando os funcionários a utilizarem. 

Disponíveis 

Manter a qualidade de pedidos dos EPI já existentes e realizar 
orçamentos para verificar o melhor fornecedor dos EPI que estão em 
falta na empresa, mantendo um estoque sempre disponível para os 

funcionários. 

Utilizados 
Designar um responsável para incentivar e manter uma cobrança 

constante na empresa em relação ao uso dos EPI, através de fichas de 
controle, advertências verbais e em ultimo caso, por escrita. 

Cadastros 

Treinamento 
Encontrar uma data que não atrapalhe o processo produtivo e realizar 

os treinamentos necessários para as atividades na empresa. 

EC 
Manter as planilhas de cadastro atualizadas e treinar um ou mais 

funcionários para manter a atualização após o término do trabalho. 

Figura 40 Propostas de melhorias na empresa nas áreas observadas 
Fonte: Realizado pelo autor 
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Com o laudo da situação atual da empresa e uma proposta de melhoria, foi 

possível partir para a terceira fase, onde ocorreria a implementação, figura 41. 

 

 

Figura 41 Mapa das sessões do trabalho – Implementação 
Fonte: Realizado pelo autor 

4.2 Implementação 

 

O entendimento do que é uma gestão na empresa, é fazer com que os 

funcionários entendam a importância do assunto que está sendo tratado. E uma das 

estratégias adotadas, foi fazer com que os mesmos se sentissem por dentro do 

assunto e do que se trata uma gestão de espaços confinados. 

 

4.2.1 Escolha do responsável 

 

O primeiro passo foi designar um funcionário qualificado para auxiliar na 

implementação dos procedimentos, juntamente com o responsável do setor de 

produção. A empresa aceitou a proposta de enviar dois funcionários para realizarem 

um curso de CIPA, um da linha de produção e outro do setor administrativo, assim a 

empresa dava o primeiro passo em relação a segurança de processos e 

procedimentos. 

Após o termino do curso de CIPA o funcionário da linha de produção (o qual 

será relatado como cipeiro daqui em diante no texto) estava qualificado e com uma 

base teórica para auxiliar na gestão de espaços confinados e ficou responsável pela 

área de segurança da empresa. 

 

4.2.2 Apresentando as propostas 

 

Um plano de ação foi montado para suprir as necessidades apresentadas 

anteriormente. Para a elaboração detalhada de cada uma das ações, uma reunião 

com o cipeiro foi feita, para mostrar a atual situação da empresa e o planejamento 
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para colocar em pratica as soluções propostas. A participação do cipeiro na 

montagem do planejamento foi fundamental, sendo possível definir uma ordem para 

as ações e estratégias baseando em fatores como quantidade de funcionários 

disponíveis, se a atividade necessitava de ajuda da mão de obra da empresa, a 

programação prioritária e orçamento disponível. 

As ações foram dividias em classes para organizar melhor o planejamento e 

execução, e dentro das classes encontramos as ações simplificadas para um 

entendimento assim como mostra a figura 42. 

 

 Classe Ações Situação Ajuda 

1º Cadastros 
Espaços confinados Feito Não 

Enumerar todos os EC Espera Não 

2º Treinamentos 
Altura Espera Sim 

Espaço confinado Espera Sim 

3º Equipamentos 

Verificar e adquirir EPI Espera Sim 

Adequar um local para EPI Espera Sim 

Adequação da ficha de EPI Espera Não 

4º 
Construção da 
documentação 

APR Espera Não 

PET Espera Não 

PT altura Espera Não 

5º Gestão parte 1 
Explicar para os funcionários o que 

significa cada documento 
Espera Não 

Mostrar os novos procedimentos Espera Não 

6º 
Planejamento da 

sinalização 

Construção dos mapas de risco Espera Sim 

Aquisição de placas de sinalização Espera Não 

Aquisição de itens para sinalização Espera Não 

7º Gestão parte 2 

Explicar o que significa cada uma das 
placas de sinalização e afins 

Espera Não 

Mostrar e explicar como funciona um 
mapa de riscos 

Espera Não 

8º 
Planejamento da 

adequação da 
estrutura 

Levantamento dos cadeados 
necessários 

Espera Não 

Levantamento das chapas expandidas 
necessárias 

Espera Não 

Levantamento de qualquer reforma 
necessária nas estruturas dos EC 

Espera Não 

9º 
Execução das 

alterações 
propostas 

Fixação dos Mapas de riscos nos locais 
adequados 

Espera Sim 

Fixação das placas de sinalização Espera Sim 

Troca dos pisos de madeira pelas 
chapas expandidas 

Espera Sim 

10º Gestão parte 3 
Treinamento sobre os novos 

procedimentos com os funcionários 
Espera Não 

Figura 42 Propostas de melhorias na empresa nas áreas observadas 
Fonte: Realizado pelo autor 
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Após analisar todo o planejamento, e com a aprovação da empresa e dos 

encarregados, o primeiro passo que se tomou foi a enumeração correta de cada um 

dos espaços confinados, com a intenção de facilitar a identificação visual de cada 

um, uma vez que todos os cadastros já estavam prontos, conforme mostrado 

anteriormente, e arquivados na empresa através de documentos eletrônicos. 

 

4.2.3 Marcação dos Espaços Confinados 

 

A escolha de como realizar a marcação dos EC levou em conta fatores como 

fácil entendimento por quem vê o local e o custo da atividade, por isso, se optou por 

uma tinta metálica simples e de uma cor chamativa em relação a estrutura, como 

podemos ver nas figura 43 e 44.  

 

 

Figura 43 Marcação da numeração dos EC – Número 8 
Fonte: Realizado pelo autor 
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Figura 44 Exemplo de enumeração de espaço confinado – Número 8 
Fonte: Realizado pelo autor 

Com os cadastros feitos e os espaços confinados devidamente numerados, o 

próximo passo era verificar uma data e agendar os treinamentos de altura e trabalho 

em espaço confinado para os funcionários. 

 

4.2.4 Treinamentos 

 

A participação do cipeiro e do responsável do setor foram fundamentais para 

encontrar uma data onde as atividades pudessem parar por 8 horas, sem atrapalhar 

as atividades e a produção, para a reciclagem do treinamento de trabalho em altura 

pudesse ser realizada e posteriormente o treinamento de entrada e trabalho em 

espaços confinados. 

A data encontrada para as atividades da produção sem qualquer tipo de 

problema, foi no dia 27/05/2017, onde foi realizado o treinamento de trabalho em 

altura, como mostra a figura 45, vale lembrar que as imagens foram 

intencionalmente embaçada para preservar a identidade dos funcionários que 

optaram por aparecer nas fotos. 
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Figura 45  Parte teórica do treinamento em altura – 27/05/2017 
Fonte: Realizado pelo autor 

O treinamento foi um sucesso tanto na parte teórica quanto na parte prática. 

Foi requisitado ao técnico de segurança contratado para ministrar o curso, que 

desse ênfase na importância dos dois cursos em conjunto para realizar as atividades 

na empresa dentro dos espaços confinados. 

Por motivos estratégicos e financeiros da empresa, o treinamento de trabalho 

em espaços confinados foi dividido em duas semanas, sendo realizado a parte 

teórica uma semana depois do treinamento de altura, no dia 04/06/2017, e a parte 

pratica na outra semana, no dia 11/06/2017 como mostra a figura 46. 

 

 

Figura 46 Parte pratica do treinamento de espaços confinados – 11/06/2017 
Fonte: Realizado pelo autor 
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Ao termino dos curso de trabalho em altura e entrada em espaços confinados, 

os funcionários estavam aptos e certificados para trabalho em alturas maiores que 

dois metros de altura do nível do chão e para entrar em espaços confinados e 

trabalharem ou atuarem como vigias dos colegas.  

Porém a terceirizada contratada para prestar os serviços de segurança do 

trabalho para a empresa e fornecer os cursos, não dispunha no momento do curso 

de supervisor de entrada. E a solução encontrada para tal problema, foi que quando 

necessário a entrada em um espaço confinado a empresa entraria em contato com a 

terceirizada e a mesma enviaria um supervisor ou alguém autorizado para que 

liberasse a entrada do funcionário. Com a promessa de que futuramente o curso 

seria ministrado. 

Mesmo com a ausência de um funcionário da empresa com curso de 

supervisor, agora todos os funcionários estavam treinados e com conhecimento 

sobre os riscos e procedimentos de segurança do trabalho em altura e dos espaços 

confinados. 

Assim o processo de conscientização da segurança começou a se 

estabelecer na empresa, entretanto a falta de EPI específicos para os funcionários 

realizarem esses tipos de trabalho ainda era um desafio que acabava desmotivando 

a equipe, onde constantemente reclamavam dos EPI que eram fornecidos e do local 

que os mesmos eram guardados. 

 

4.2.5 Equipamentos de proteção individual - Aquisição 

 

A empresa contava com 12 funcionários fixos na zona de produção, podendo 

conter uma variação de até 20 funcionários em época de safra. Esses 12 

funcionários agora estavam devidamente treinados e em teoria eram aptos para o 

trabalho em altura e espaços confinados, mas ainda não tinham equipamentos para 

realizar atividades em espaços confinados. 

Por motivos estratégicos, foi feito uma análise baseada na situação física, 

saúde e experiência de trabalho dos 12 funcionários para identificar quais se 

encontravam aptos para realizar atividades em espaços confinados e trabalho em 

altura.  
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A seguir na figura 47 se encontra todos os critérios analisados para a 

identificação, onde o primeiro item classifica a estrutura física do trabalhador, onde 

foram considerados fatores como lesões passadas graves, fragilidade de alguma 

parte do corpo, peso corporal e desgaste das estruturas ósseas ou cartilagens, caso 

algum dos itens seja detectado no funcionário, o mesmo não recebe o ok para 

realizar o trabalho. 

A experiência foi outro fator utilizado para liberar o trabalhador, onde 

funcionários que nunca trabalharam em situações parecidas antes, precisavam 

passar por um período de treinamento intensivo na empresa antes, caso já tivessem 

alguma experiência, sem histórico de negligência recebia o ok para o trabalho na 

análise. 

O histórico de acidente também foi analisado, onde qualquer tipo de 

negligência ou irresponsabilidade era levado em conta e negando a autorização para 

o trabalho. 

Por fim, a saúde do trabalhador deveria estar em dia para ser considerado 

apto para trabalhar tanto em altura quanto em espaços confinados, considerando a 

pressão do funcionário, histórico de doenças cardíacas, diabetes e outros fatores 

que possam causar qualquer tipo de situação perigosa durante a atividade, caso o 

trabalhador estivesse com tudo em dia conforme exigia a empresa, recebia o ok para 

o trabalho. 

 

 Critério  

Funcionário Fisico Experiência 
Histórico de 

acidente 
Saúde  Apto 

1 Ok ok ok ok Sim 

2 Ok ok ok ok Sim 

3 Ok ok ok ok Sim 

4 Ok ok ok ok Sim 

5 Ok ok ok ok Sim 

6 Ok ok ok ok Sim 

7 Ok ok ok ok Sim 

8 Ok ok ok ok Sim 

9 Ok Não ok ok Não 

10 Não Não ok ok Não 

11 Não Não ok ok Não 

12  Não ok ok Não Não 

Figura 47 Critérios para aptdão dos trabalhos em EC e altura 
Fonte: Realizado pelo autor 
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Com todos os critérios analisados, foi possível traçar um plano de ação para 

aquisição dos itens para o trabalho em altura e espaços confinados e uma melhoria 

na administração e gerenciamento dos funcionários. Observou-se que a empresa 

tinha somente 3 cintos de segurança com talabarte em Y, sendo que um dos 

talabartes não estava em boas condições de uso, e já em relação ao trabalho em 

espaços confinados não tinha nenhum tipo de EPI para a entrada, comunicação ou 

para qualquer tipo de resgate. 

O resultado da situação que se encontrava a empresa, era que os 

funcionários acabavam subindo em alturas ou descendo em espaços confinados 

sem nenhum procedimento de segurança ou prevenção, sem o EPI adequado. 

Ao total, foram detectados 8 funcionários aptos para o trabalho em altura e 

entrada em espaços confinados, assim uma planilha de pedidos foi montada para 

aquisição dos itens que aparecem na figura 48. 

 

Item Quantidade 

Cinto de segurança 5 

Talabarte em Y 6 

Detector de 4 gases 1 

Tripé de resgate móvel 1 

Radios comunicadores 2 

Cones de sinalização 8 

Correntes sinalizadoras 20 metros 

Fitas sinalizadoras 200 metros 
Figura 48 Pedidos de EPI 
Fonte: Realizado pelo autor 

A lista de pedidos foi projetada para que cada um dos funcionários tivesse 

condições de trabalhar em altura ou entrar em espaços confinados sem depender de 

espera por EPI ocupado por outro colega ou qualquer tipo de negligência por falta de 

EPI.  

Após a solicitação feita e passada diretamente para o setor administrativo da 

empresa, os mesmos julgaram que alguns itens não eram de urgência e devido ao 

orçamento não era viável a aquisição de certos itens no momento, mas não foi 

descartada a aquisição deles em um futuro, como o caso do tripé de resgate, assim 

foi repassado uma lista do que o orçamento tinha conseguido adquirir no momento 

para a empresa, como mostra a figura 49. 
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Item Requisitados Adquiridos 

Cinto de segurança 5 5 

Talabarte em Y 6 6 

Detector de 4 gases 1 1 

Tripé de resgate móvel 1 0 

Radios comunicadores 2 2 

Cones de sinalização 8 4 

Correntes sinalizadoras 20 metros 10 

Fitas sinalizadoras 200 metros 100 
Figura 49 Aprovação dos pedidos de EPI 

Fonte: Realizado pelo autor 

Com a aquisição dos novos EPI, a empresa agora contava com uma estrutura 

para comportar todos os trabalhadores aptos para os serviços nos EC e em altura. 

Agora com tudo em mãos da empresa, cada um dos equipamentos foram 

apresentados para os funcionários, independente da função, para que os mesmos 

tivessem conhecimento e se familiarizassem com os mesmos, como por exemplo, o 

medidor de 4 gases e a maneira correta de uso e de conservação do cinto de 

segurança. 

O próximo passo era um local para alocar os EPI de forma segura e resolver 

o problema de deslocamento para os funcionários pegarem os equipamentos. 

 

4.2.5.1 Equipamentos de proteção individual – Logística  

 

O problema de logística dos EPI era um ponto chave para implementação da 

gestão de segurança na empresa, principalmente na parte de procedimentos de 

segurança dos espaços confinados. Como podemos ver no mapofluxograma, figura 

48, foi usado um exemplo do funcionário que sai do local das peneiras, ponto 1, e 

deve se deslocar até o ponto 2 para comunicar a pessoa do setor administrativo que 

necessita de um EPI. 

Após se encontrarem no ponto 2, a funcionária do administrativo para o que 

está fazendo e se desloca até o ponto 3 junto com o funcionário. No local eles 

retiram o EPI solicitado, o funcionário preenche uma ficha de retirada do EPI e 

retorna até o ponto 4, que simboliza a zona de produção. Na figura 50 podemos ver 

a complexidade do processo de retirada de um EPI. 



 

92 

 

 

Figura 50 Mapofluxograma da retirada de EPI - Antiga 
Fonte: Realizado pelo autor 

Uma nova estrutura estava sendo construída na empresa, e foi feita a 

proposta para empresa transformar o local em um almoxarifado, como mostra a 

figura 51. Onde seria mais viável o controle e retirada dos EPI, agora com um 

funcionário cipeiro responsável para representar a segurança do trabalho na 

empresa. 

 

 

Figura 51 Mapofluxograma da retirada de EPI – Proposta nova 
Fonte: Realizado pelo autor 
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Conforme mostra o mapofluxograma, o mesmo processo, onde o funcionário 

sai das peneiras para retirar um EPI, tem menos etapas, envolve menos pessoas, 

menos tempo e a distância diminuiu mais da metade. Incentivando e familiarizando 

os funcionários com as exigências de segurança para os trabalhos em espaços 

confinados. 

 

4.2.5.2 Equipamentos de proteção individual – Ficha de controle 

 

Com o funcionário responsável pelo controle dos EPI da empresa, uma 

atualização da ficha de controle foi feita, facilitando o entendimento por parte dos 

funcionários e contendo uma quantidade rica de informações. Informações de como 

usar, conservar e a importância dos EPI entregues, eram anexadas à ficha de cada 

funcionário, e uma cópia era entregue para que pudessem guardar e ter essa 

informação sempre a alcance, como podemos ver nas figuras 52, 53, 54 e 55. 
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Ficha de Equipamentos de Proteção Individual 

Nome do Funcionário:  

Data de abertura:  Data de fechamento: 

Setor: Ficha:            

Nos termos da Lei 6.514 DE 22/12/1977, Art. 158 da CLT, da Portaria 3.214 DE 

08/06/1978, NR. 6.7.1, o trabalhador, fica ciente da obrigatoriedade do uso dos equipamentos 

recebidos pela empresa -------------------------------------- unidade Pelotas e das penalidades 

cabíveis no caso de infração ao Art. 158 da CLT estando sujeito a advertências verbais e 

escritas e às sanções do ART 482 (Ato faltoso). Declara também estar ciente das instruções 

fornecidas pela empresa em relação ao uso do equipamento e sua conservação, assim 

como a validade de cada material através de DDS, treinamentos internos sobre o uso e sua 

importância e uma ficha explicativa entregue para cada trabalhador com intuito de instruir e 

ilustrar cada um dos Equipamentos (em anexo atrás da ficha de EPI).  

Equipamento Qt CA 
Data 

Assinatura 
Retirada Devolução 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Assinatura do fornecedor: _____________________________________________________ 

Assinatura do responsável: ____________________________________________________ 

Figura 52 Modelo de ficha de EPI atualizada 
Fonte: Realizado pelo autor 
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Equipamento Conservação Validade do EPI Uso do EPI 

Capacete com jugular 

 

O Capacete deve 
ser mantido em 
um local limpo e 
seco, longe de 

poeiras ou 
materiais 
corrosivos 

prejudiciais para a 
sua conservação, 

a empresa 
aconselha a 
guardar no 

armário após o 
uso. 

A validade do EPI 
deve ser 

constatada no 
próprio EPI, e 

caso muito 
danificado por 

batidas ou 
situações 

rotineiras de 
trabalho, deve ser 

verificado e 
trocado o 

equipamento. 

O capacete deve ser 
colocado na cabeça 
sempre ajustando a 

jugular no pescoço do 
funcionário, de modo que 
fique bem fixo na cabeça 
e não sufoque o mesmo. 

É obrigatório e 
fundamental a utilização 
do equipamento na área 

de produção, 
carregamento e 

descarregamento, 
independentemente do 
tempo de permanência 

do mesmo. 

Mascara respiratória PFF 2 

 

A máscara é de 
uso descartável e 
após o uso deve 
ser descartada e 
feita uma nova 

retirada, pra 
carregamentos ou 

tarefas que 
emitam muito pó 
o recomendado é 
no máximo uma a 

cada 4 horas. 

A máscara é de 
uso descartável e 
após o uso deve 
ser descartada e 
feita uma nova 

retirada, pra 
carregamentos ou 

tarefas que 
emitam muito pó 
o recomendado é 
no máximo uma a 

cada 4 horas. 

A máscara deve ser 
colocada na boca do 

funcionário de modo que 
tampe seu nariz e sua 

boca. O elástico da 
máscara deve ser 

colocado de modo que 
fique uma das partes 
abaixo da orelha e a 

outra acima da orelha. A 
regulagem do elástico 
deve ser feita antes de 
colocar a máscara. Em 
relação ao seu uso é 

obrigatório em todas as 
atividades que tenham a 

emissão de poeiras, 
independentemente da 

sua fonte geradora. 

Óculos de proteção 

 

O óculos deve ser 
mantido em um 

local limpo e 
seco, longe de 

poeiras ou 
materiais que 
comprometam 

sua conservação 
e a integridade da 
lente, a empresa 

aconselha a 
guardar no 

armário após o 
uso. 

A validade do EPI 
deve ser 

constatada e 
verificada através 
do CA do EPI, e 

caso muito 
danificado por 

batidas ou 
situações 

rotineiras de 
trabalho, deve ser 

verificado e 
trocado o 

equipamento. 

O óculos deve ser 
colocado na face do 

funcionário de maneira 
que cubra e proteja os 
olhos contra poeiras e 
materiais que possam 
penetrar e prejudicar a 
vista do trabalhador. 
Quando tiver elástico 

para fixação, o mesmo 
deve ser colocado após a 
colocação da máscara de 
proteção. O seu uso deve 
ser obrigatório quando a 

atividade apresentar 
poeira ou risco de 

projeteis lançados em 
direção aos olhos. 

Figura 53 Modelo de ficha 1 de informações dos EPI atualizada 
Fonte: Realizado pelo autor 

 

https://fastepis.com.br/mascara-pff-2-com-valvula
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Equipamento Conservação Validade do EPI Uso do EPI 

Abafador de ruído tipo  Concha 

 

O abafador deve 
ser mantido em 
um local limpo e 
seco, longe de 

poeiras ou 
materiais 
corrosivos 

prejudiciais para a 
sua conservação, 

a empresa 
aconselha a 
guardar no 

armário após o 
uso juntamente 
com o capacete 

de proteção. 

A validade do EPI 
deve ser 

constatada e 
verificada através 
do CA do EPI, e 

caso muito 
danificado por 

batidas ou 
situações 

rotineiras de 
trabalho, deve ser 

verificado e 
trocado o 

equipamento. 

O abafador de ruídos 
deve ser acoplado no 

capacete de proteção e 
mantido sempre para 

baixo onde possa tampar 
as orelhas do funcionário. 

A empresa exige o uso 
nas áreas de 

carregamento, secagem 
e descarregamento onde 

o ruído constante 
ultrapassa de 85 dB 

durante 8 horas diárias 
de trabalho. 

Luva de proteção 

 

A luva deve ser 
mantida em um 

local limpo e seco, 
longe de poeiras 

ou materiais 
corrosivos 

prejudiciais para a 
sua conservação, 

a empresa 
aconselha a 
guardar no 

armário após o 
uso. 

A luva de proteção 
é de uso semi-

descartável, onde 
após o uso deve 

ser feito uma 
verificação do 
estado que a 

mesma se 
encontra. Caso 

tenha cortes, furos 
ou qualquer outro 
possível dano que 

comprometa a 
segurança do 

trabalhador, deve 
ser realizada a 

troca da mesma. 

A luva de proteção deve 
ser colocada na mão do 

funcionário a fim de 
proteger durante qualquer 

atividade que envolva 
contato direto com 

madeira, ferro, materiais 
cortantes, poeiras e afins. 
Vale ressaltar que a luva 

não é de uso para 
atividades como SOLDA 

ou CORTES com serra. E 
para locais com alta 

umidade recomenda-se a 
luva de PVC ou látex. 

Botas de proteção 

 

A bota deve ser 
mantida em um 

local limpo e seco, 
longe de poeiras 
ou materiais que 

comprometam sua 
conservação, a 

empresa 
aconselha a 

guardar em um 
local apropriado 

em casa. 

A validade do EPI 
deve ser 

constatada e 
verificada através 
do CA do EPI, e 

caso muito 
danificado por 

batidas ou 
situações 

rotineiras de 
trabalho, deve ser 

verificado e 
trocado o 

equipamento 

O uso da bota de 
segurança é obrigatório 

em todo o setor da 
empresa, independente 

da atividade, são 
exceções atividades que 
envolvem locais húmidos 

ou com agua. Nesses 
casos o uso da bota de 
cano alto é o indicado. 

Figura 54 Modelo de ficha 2 de informações dos EPI atualizada 
Fonte: Realizado pelo autor 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjor5LEnebWAhUKhpAKHaAYCj0QjRwIBw&url=http://www.nei.com.br/produto/2013-10-capacete-com-abafador-de-ruido-agena-indde-equipsde-protecao-ltda-1-1-1-1-1-1-1-1?id=8b5e7776-6e64-11e4-9fa8-0e94104de12e&psig=AOvVaw3BO0Z5cSgioSCkFOjpLSEO&ust=1507730910378533
http://www.casasbahia.com.br/materialparaconstrucao/uniformesprofissionais/acessoriosequipamentosdeprotecaoindividual/luva-super-safety-1007-n-t6-tam--pp-6-11007353.html
http://www.profissionaluniformes.com.br/epi-botas-protecao.php
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Equipamento Conservação Validade do EPI Uso do EPI 

Bota de proteção PVC cano 
alto 

 

A bota deve ser 
mantida em um 

local limpo e seco, 
longe de poeiras ou 

materiais que 
comprometam sua 

conservação, a 
empresa aconselha 
a limpeza da bota 

após o uso e 
guardar no espaço 

destinado ao 
trabalhador. 

A validade do EPI 
deve ser constatada 
e verificada através 

do CA do EPI, e 
caso muito 

danificado por 
batidas ou situações 

rotineiras de 
trabalho, deve ser 

verificado e trocado 
o equipamento. 

O uso da bota de segurança 
de PVC de cano alto é 

destinado para atividades 
que envolvam umidade 
elevada, materiais em 

decomposição, locais com 
agua ou agentes químicos. 

Luva de proteção de borracha 
ou látex 

 
 

A luva deve ser 
mantida em um 

local limpo e seco, 
longe de poeiras ou 
materiais corrosivos 
prejudiciais para a 
sua conservação, a 
empresa aconselha 

a guardar no 
armário após o uso. 

A luva de proteção é 
de uso semi-

descartável, onde 
após o uso deve ser 
feito uma verificação 

do estado que a 
mesma se encontra. 
Caso tenha cortes, 
furos ou qualquer 

outro possível dano 
que comprometa a 

segurança do 
trabalhador, deve ser 
realizada a troca da 

mesma. 

A luva de proteção de 
borracha deve ser utilizada 
nas mãos e verificar se o 

tamanho da luva condiz com 
o tamanho da mão do 

funcionário, onde o mesmo 
se sinta confortável e apto 
para trabalhar. A luva deve 
ser utilizada em locais onde 
tenha um grande nível de 

umidade e matérias 
orgânicas em estado de 

decomposição. 

Mascara respiratória contra 
gases tóxicos 

 

A máscara deve ser 
mantida em um 

local limpo e seco, 
longe de poeiras ou 
materiais corrosivos 
prejudiciais para a 
sua conservação, a 
empresa aconselha 

higienizar e a 
guardar no armário 

após o uso.  

A máscara contra 
gases tóxicos possui 
um filtro descartável 

e deve ser feito a 
sua troca 

periodicamente 
quando for 
constatado 

visualmente o 
desgaste do mesmo. 

A máscara deve ser 
colocada de forma que cubra 

a boca e o nariz do 
funcionário, e o elástico 
inferior fique na parte de 

baixo da nuca do funcionário, 
abaixo das orelhas e a parte 

azul se encaixe na parte 
superior da cabeça do 

funcionário. O ajuste da 
máscara deve ser feito antes 

da colocação. 

Figura 55 Modelo de ficha 3 de informações dos EPI atualizada 
Fonte: Realizado pelo autor 

Todas as informações eram fornecidas para o funcionário na hora da entrega, 

e a assinatura recolhida na hora do ato de retirada. É importante lembrar que os EPI 

que se encontravam na ficha informativa eram os mais retirados pelos funcionários, 

não foram incluídos os EPC ou equipamentos de controle e monitoramento. 

 

 

 

http://www.epibrasil.com.br/bota-pvc-cano-longo-preta-85bpl600-p5638/
http://www.lojadomecanico.com.br/produto/4819/36/316/luva-de-latex-forrada-antiderrapante-de-10-polegadas---prosafety-2988-prosafety-2988
https://pt.dreamstime.com/foto-de-stock-algum-vetor-do-yantra-da-prote%C3%A7%C3%A3o-do-veneno-image10306670
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4.2.6 Construção da documentação 

 

O controle da documentação para a gestão de espaços confinados na 

empresa, não existia, sendo necessário a construção permissões de trabalho em 

altura ou permissões de entrada e trabalho em espaços confinados. 

 

4.2.6.1 Construção da documentação – APR  

 

O primeiro passo da construção da documentação necessária para permissão 

de entrada em espaços confinados e permissão de trabalho em altura, era entender 

os riscos presentes nos processos, facilitando o entendimento de quem deveria 

preencher as permissões antes de liberar o trabalho no local. 

Pensando nisso, uma Análise preliminar de riscos foi montada para a 

empresa, contendo informações como os dados básicos da empresa, data, a 

revisão, tarefa específica realizada, o local da tarefa, as atividades complementares, 

e as funções envolvidas. 

Indo mais a fundo no documento, encontram-se informações de segurança 

como as fontes de energia que deveriam ser desligadas, travadas, bloqueadas, 

isoladas ou outros cuidados específicos.  

Pensando em facilitar tanto o preenchimento do documento quanto a 

interpretação de quem lê, campos como a classificação dos riscos, foi preenchida e 

classificada como: 

- Risco Trivial - Não é necessária ação especifica; 

- Risco Tolerável - Manter a medida de controle existente com verificações 

periódicas; 

- Risco Moderado - Devem ser feitos esforços para reduzir o risco; 

- Risco Substancial - É necessária a implantação de medidas de controle 

ou melhoria; 

- Risco Intolerável - Não se deve começar ou continuar nenhum tipo de 

atividade. 

A APR ainda contém outras informações sobre os riscos e ações preventivas, 

como podemos ver com mais detalhes na figura 56, que traz como exemplo a APR 

do descarregamento na moega. 
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Figura 56 Modelo de APR do descarregamento da moega 
Fonte: Realizado pelo autor 
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As informações contidas na APR facilitaram tanto a construção e adaptação 

das permissão de trabalho em altura quanto a permissão de entrada e trabalho em 

espaços confinados para empresa, colaborando também com uma base para o 

funcionário na hora de preencher e autorizar a o trabalho em qualquer tipo de 

espaço confinado, contendo ou não trabalho em altura.  

 

4.2.6.2 Construção da documentação – PT de altura e PET 

 

Com as análises preliminares dos riscos das atividades, os funcionários 

passaram a enxergar os riscos que corriam ao adentrar em um espaço confinado, 

principalmente por serem locais tão complexos e compostos por várias atividades 

em conjunto. 

Por esse motivo, foram adaptadas permissões de trabalho em altura e 

permissões de entrada e trabalho em espaços confinados, para que 

correspondessem as exigências das NR – 33 e NR – 35. 

Após a confecção dos documentos, uma reunião com todos os funcionários 

foi feita para explicar o que era cada uma dos itens e verificações que estavam nas 

permissões. Acima de tudo foi passado para cada um, qual o principal objetivo de 

preencher e verificar corretamente o documento antes de realizar o trabalho e 

entrada no EC. 

Neste momento, outra simulação de como funcionava o medidor de 4 gases 

foi feita, relembrando quais os procedimentos deveriam seguir em caso de 

contaminação dos níveis de oxigênio ou gases contaminantes, assim como todos os 

procedimentos de entrada vistos no treinamento. 

As permissões de trabalho em altura e entrada e trabalho em espaços são 

demonstradas nas figuras 57, 58, 59 e 60. 
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Figura 57 Modelo de PT de altura folha 1 
Fonte: Realizado pelo autor 
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Figura 58 Modelo de PT de altura folha 2 
Fonte: Realizado pelo autor 
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Local do Trabalho: ___________________________________                  Horário de início: ___:___ 

Espaço confinado nº: _____         Número de Trabalhadores: ____       Horário de Termino: ___:___  

Trabalho a ser realizado:____________________________________________________________  

Trabalhadores Autorizados: _________________________________________________________ 

_______________________________        Equipe de Resgate:______________________________ 

Vigia:___________________________       Supervisor de Entrada:___________________________ 

Procedimentos que devem ser completados antes da entrada 

A atividade requer isolamento: Sim (   ) Não (   ) N/A (   ) 

Bloqueio/Etiquetagem/Travamento de painéis de controle: Sim (   ) Não (   ) N/A (   ) 

Ventilação/exaustão – tipo, equipamento – tempo      

Teste inicial da atmosfera: Horário:__:__ 

Oxigênio:_____%O2 

Inflamáveis:_____%LIE 

Gases/Vapores tóxicos:____ppm 

Poeiras/fumos/névoas tóxicas:____mg/m3     

Teste após ventilação e isolamento: Horário:__:__ 

Oxigênio:_____%O2 

Inflamáveis:_____%LIE 

Gases/Vapores tóxicos:____ppm 

Poeiras/fumos/névoas tóxicas:____mg/m3  

Não foi necessário □ 

Assinatura do supervisor dos testes:____________________________________________________ 

O local iluminação adequada: Sim (   ) Não (   ) N/A (   ) 

Purga e/ou lavagem: Sim (   ) Não (   ) N/A (   ) 

Trabalho em altura: Sim (   ) Não (   ) N/A (   ) 

Escada em condições seguras de uso: Sim (   ) Não (   ) N/A (   ) 

Procedimentos e proteção de movimentação vertical: Sim (   ) Não (   ) N/A (   ) 

Treinamento dos trabalhadores está atualizado: Sim (   ) Não (   ) N/A (   ) 

Equipamentos de Proteção necessários: 

□ Capacete                         □ Óculos de proteção          □ Roupa de proteção: __________________                           

□ Luvas                                □ Cinto de segurança          □ Cones 

□ Botas                                □ Mascara respiratória       □ Pedestais e correntes 

□ Avental                         □ Protetor auricular            □ ________________________________ 

A equipe conhece os procedimentos de resgate:  Sim (   ) Não (   ) N/A (   ) 

A equipe possui procedimentos de comunicação adequados: Sim (   ) Não (   ) N/A (   ) 

Equipamento de monitoramento contínuo de gases aprovados e certificados por um 

Organismo de Certificação Credenciado (OCC) pelo INMETRO para trabalho em áreas 

potencialmente explosivas de leitura direta com alarmes em condições: 
Sim (   ) Não (   ) 

Lanternas: Sim (   ) Não (   ) N/A (   ) 

Figura 59 Modelo de permissão de entrada e trabalho em espaços confinados – folha 1 
Fonte: Realizado pelo autor 
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O local possuí risco de inundação: Sim (   ) Não (   ) N/A (   ) 

Extintores de incêndio de fácil acesso: Sim (   ) Não (   ) N/A (   ) 

Equipamentos de proteção respiratória/autônomo ou sistema de 

ar mandado com cilindro de escape: 
Sim (   ) Não (   ) N/A (   ) 

Cinturão de segurança e linhas de vida para os trabalhadores autorizados:  Sim (   ) Não (   ) N/A (   ) 

Equipamentos para facilitar o resgate em caso de acidentes: Sim (   ) Não (   ) N/A (   ) 

Equipamentos de comunicação eletrônica aprovados e certificados por 

um Organismo de Certificação Credenciado (OCC) pelo INMETRO para 

trabalho em áreas potencialmente explosivas: 

Sim (   ) Não (   ) N/A (   ) 

Equipamento de proteção respiratória autônomo ou sistema de ar mandado com 

cilindro de escape para equipe de resgate: 
Sim (   ) Não (   ) 

Equipamentos elétricos e eletrônicos aprovados e certificados por um 

Organismo de Certificação Credenciado (OCC) pelo INMETRO para 

trabalho em áreas potencialmente explosivas: 

Sim (   ) Não (   ) N/A (   ) 

Legenda: N/A = “não se aplica”                              N = “não”;                                                          S = “sim” 

 

Procedimentos que devem ser completados durante o desenvolvimento dos trabalhos 

Permissão de trabalhos a quente   Sim (   ) Não (   ) N/A (   ) 

 

Contatos de Emergência e Resgate 

   Ambulância: 192                                   Bombeiros: 193                                       Brigada militar: 190 

 

Obs.:  

• A entrada não pode ser permitida se algum campo não for preenchido ou contiver a marca na coluna 

“não” e o mesmo colocar a integridade e saúde do trabalhador em risco.  

• A falta de monitoramento contínuo da atmosfera no interior do espaço confinado, alarme, ordem do 

Vigia ou qualquer situação de risco à segurança dos trabalhadores, implica no abandono imediato da área.  

• Qualquer saída de toda equipe por qualquer motivo implica a emissão de nova permissão de entrada. 

Esta permissão de entrada deverá ficar exposta no local de trabalho até o seu término. Após o trabalho, 

esta permissão deverá ser arquivada. 
 

Assinaturas 

Supervisor: ____________________________     Trabalhador 1: ______________________________ 

Vigia:   ________________________________     Trabalhador 2: ______________________________  

Figura 60 Modelo de permissão de entrada e trabalho em espaços confinados – folha 2 
Fonte: Realizado pelo autor 
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Com as planilhas prontas, quando utiliza-las, todos campos explicados e a 

importância de respeitar os procedimentos de entrada, levaram a primeira parte da 

criação de uma gestão segura dos espaços confinados. 

 

4.2.7 Primeira parte da Gestão dos EC – Procedimentos   

 

Um dos procedimentos mais comuns envolvendo espaços confinados na 

empresa, é a entrada dos funcionários para realizar a limpeza dos silos ou quando o 

mesmo está prestes a ficar vazio, quando os funcionários ajudam o grão a sair do 

silo de forma manual, empurrando o grão para uma rosca transportadora que vai 

varrendo o grão para as bocas. 

Sabendo disso, todos os funcionários, até mesmo os mais antigos e 

experientes, passaram por um treinamento referente ao novo procedimento de como 

as atividades em espaços confinados deveriam ser realizadas. Protocolos de tarefas 

foram montados, como por exemplo o de limpeza dos silos, já citado como um dos 

mais comuns envolvendo a entrada em espaços confinados. 

A limpeza dos silos tem início quando o silo se encontra com menos da 

metade de sua capacidade de armazenagem e se faz necessário o seu 

esvaziamento. 

A entrada do funcionário no silo deve ser feita perante a autorização de um 

funcionário capacitado com o curso de supervisor, neste caso, perante a autorização 

do técnico de segurança do trabalho contratado pela empresa, até fornecerem o 

treinamento.  

Todos os funcionários devem estar com os exames médicos em dia e com o 

treinamento de entrada e trabalho em espaços confinados atualizados, vale lembrar 

que o treinamento tem validade de 1 ano somente. 

O primeiro passo para entrada é a verificação de todos os Equipamentos de 

Proteção Individual e Proteção Coletiva para a atividade. Neste caso, a entrada em 

um silo deve contar com medidor de 4 gases, máscara de proteção pff2, luvas de 

proteção, cinto de segurança tipo paraquedista, óculos de proteção transparente, 

rádio de comunicação, fitas e cones para realizar o isolamento do local, placas para 

sinalizar o trabalho, travas de segurança para possíveis chaves e botões de energia 

e o capacete. Para maior eficiência do processo e segurança de todos os 
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colaboradores envolvidos, aconselha-se fazer um checklist de todos os itens 

necessários. 

Após conferir todos os itens necessários para a atividade, o supervisor pega o 

documento de Permissão de Entrada e Trabalho no espaço confinado e faz a 

verificação de todos os itens presentes, caso algum dos itens não esteja de acordo e 

seja marcado como “não”, o trabalho deve ser encerrado até que se encontre uma 

solução para o item que estava fora das exigências da NR-33, não permitindo a 

entrada de nenhum colaborador no local. Caso todos os itens estejam de acordo e 

assinalados com “SIM” ou “N/A” em alguns casos, com o cinto de segurança, o 

supervisor que também deve conter o curso de capacitação de trabalho em altura da 

NR-35, abre uma Permissão de trabalho em altura, denominada “PT” e caso todos 

os itens estejam de acordo, ele sobe até a entrada superior do meio do silo com o 

medidor de 4 gases para fazer a medição dos 4 gases e verificar os níveis presentes 

para ver se estão dentro dos limites permitidos (Oxigênio entre 20,9 e 23,5 e os 

outros gases dentro do Silo se aconselha a manter em 0). 

Após a verificação dos gases e verificar os seus limites de tolerância, o 

supervisor não deve permitir a entrada de ninguém caso os limites sejam 

ultrapassados, tomando medidas de ventilação, exaustão ou circulação de ar dentro 

do ambiente, para ai sim realizar uma nova medida e ai sim liberar o trabalho. 

Após a liberação do trabalho, o colaborador, já com a PET assinada e 

completamente instruído e treinado para a tarefa designada, entra no silo pela 

entrada do meio para realizar a limpeza do silo ou algum tipo de manutenção, a 

entrada do mesmo deve ser acompanhada a todo momento pelo vigia. Vale lembrar 

que ambos devem estar treinados e utilizando equipamentos de proteção individual, 

como cinto de trabalho em altura, máscara pff2, óculos de proteção, luvas de 

segurança, botas de segurança e capacetes. 

O colaborador tem a função de auxiliar a rosca móvel no transporte dos 

grãos, o que é chamado de limpeza do silo. 

Por ser um processo lento a tarefa não pode ser realizada somente em um 

dia, sendo necessário que o procedimento de segurança seja refeito todas as vezes 

que forem adentrar no silo ou em qualquer tipo de espaço confinado. 
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Vale lembrar que as sinalizações de segurança referente aos comandos de 

energia e botões que possam causar qualquer interferência na atividade, devem 

estar sinalizados ou lacrados para não ocorrer nenhum tipo de interferência. 

O processo de esvaziamento do silo, ou mais conhecido como limpeza na 

empresa, demora em torno de 8 dias de trabalho, podendo variar das atividades e 

demandas que surgirem. Após totalmente limpo e vazio por completo, o silo está 

pronto para receber novos grãos na próxima safra.  

Qualquer tipo de manutenção no silo devem ser seguidos os mesmos 

procedimentos, tanto no que se refere aos equipamentos de segurança necessários 

quanto a parte operacional, onde o silo nunca pode estar ligado quando um 

funcionário estiver dentro ou entrando. 

Dando fim ao procedimento operacional estabelecido para entrada em silos 

ou espaços confinados da empresa, como por exemplo galerias e moega. Para 

auxiliar os funcionários na identificação e incentivar a seguir os procedimentos de 

segurança e trabalho agora estabelecidos para empresa, as informações visuais nos 

espaços confinados tinham um papel importante e fundamental. 

 

4.2.8 Planejamento da sinalização – Placas e itens de sinalização 

 

Uma das carências da empresa, eram as sinalizações nos espaços 

confinados. Foram solicitadas de 20 placas advertindo sobre o risco presente no 

local, assim como itens de sinalização já adquiridos pela empresa anteriormente, a 

seguir na figura 61 podemos ver um exemplo da placa já fixada no local. 

 

 

Figura 61 Placa de aviso de perigo de um espaço confinado 
Fonte: Realizado pelo autor 
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Quando realizado algum tipo de trabalho ou tarefa que era necessário uma 

advertência visual para quem está de fora da atividade, eram utilizados os cones 

sinalizadores isolando o local com as correntes zebradas. Caso o local de 

isolamento fosse muito grande ou as correntes já estivessem em uso, os 

funcionários faziam uso das fitas zebradas para isolar o local. 

Assim como a APR uma análise dos riscos foi feita em cada um dos locais, 

em forma de mapa de risco, procurando deixar da forma mais clara e didática para 

leigos ou entendedores dos procedimentos de segurança. 

 

4.2.8.1 Planejamento da sinalização – Mapa de risco 

 

Uma das premissas adotadas na gestão da segurança e controle dos espaços 

confinados, foi o fácil entendimento dos procedimentos e da importância de seguir 

todas as etapas de segurança e exigências da NR-33. 

Seguindo esse pensamento, juntamente com os responsáveis do setor e do 

cipeiro, uma análise de todos os riscos foi feita em todos os espaços confinados, 

considerando fatores de riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e riscos de 

acidentes (ou riscos mecânicos).  

O mapa de risco para cada local foi desenvolvido para que seja de fácil 

entendimento. Informações como a gravidade e intensidade do risco foram 

apresentadas por círculos com três tamanhos diferentes e acompanhados de 

legendas, planta baixa do local para facilitar a identificação e setas indicando a 

direção e propagação dos riscos. 

O uso dos EPI necessários para entrada no espaço confinado foi retratado 

através de desenhos no mapa. O objetivo era que os funcionários ou leigos com um 

nível de alfabetização mais baixo pudessem identificar o mínimo que era preciso 

para entrar no EC, mesmo com todos os treinamentos e procedimentos.  

Os treinamentos necessários para trabalhar no EC estavam presentes no 

mapa, assim como as recomendações referentes a cada um dos locais, assim como 

mostra a figura 62 que trouxe de exemplo a moega, um dos EC mais utilizados. 
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Figura 62 Mapa de riscos - Moega 
Fonte: Realizado pelo autor 

4.2.9 Segunda parte da Gestão dos EC – Sinalizações 

 

A segunda parte do entendimento da gestão dos espaços confinados se 

baseava em uma mudança visual na empresa. Os funcionários agora estariam se 

deparando com novas informações todos os dias na sua jornada de trabalho. 

Por isso uma breve reunião com os trabalhadores foi realizada, para mostrar 

e explicar cada um dos pontos que o mapa de risco trazia, como as recomendações, 

a importância de respeitar as informações que o mesmo continha, assim como as 

placas de sinalização. 

Outro ponto abordado, foi a utilização das correntes de sinalização, cones e a 

fita para isolar o local. Apesar dos funcionários já estarem fazendo uso dos itens 

citados, o assunto foi reforçado. 
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4.2.10 Adequação da estrutura dos EC - Planejamento 

 

Um planejamento foi elaborado para que as adequações pudessem ser feitas 

o mais breve possível. O trabalho já se encontrava o mês de setembro e a época de 

manutenção estava começando. 

Os principais pontos a serem abordados na parte estrutural da empresa foram 

os locais adequados para colocar cadeados nas entradas dos espaços confinados, 

os pisos de madeira apodrecidos e alguns locais que não possuíam ou as portas 

não estavam em condições de manter o local trancado, assim como podemos ver 

nas figuras 63, 64 e 65 respectivamente. 

 

 

Figura 63 Poço de elevador sem estrutura adequada para manter trancado com cadeado 
Fonte: Realizado pelo autor 

 



111 

 

 

Figura 64 Piso de madeira em estado de decomposição na moega 
Fonte: Realizado pelo autor 

 

Figura 65 Porta do secador estragada e sem utilidade até o momento 
Fonte: Realizado pelo autor 
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Após a constatação da situação atual das estruturas analisadas, foi feito um 

levantamento do que a empresa necessitaria para realizar a reforma adequando os 

espaços confinados as normas da NR 33, melhorando o nível de segurança das 

atividades para seus funcionários e os itens para a fixação das sinalizações, assim 

como mostra a figura 66. 

 

Item Função Quantidade 

Chapa expandida ¼ Substituir os pisos de madeira 32 m² 

Presilhas para cadeado Reforma nas portas que não possuem 6 

Dobradiças Reforma para colocar portas 24 

Chapas de 1mm Confecção de portas 8 

Cadeados mesmo segredo 35 Manter os locais trancados 30 
Figura 66 Levantamento dos itens para reforma 

Fonte: Realizado pelo autor 

Os cadeados foram comprados com o mesmo segredo para facilitar o controle 

da entrada e abertura dos espaços confinados, já que o controle da entrada seria 

feito por pessoas especificas e capacitadas, as quais falaremos a seguir no decorrer 

do trabalho. 

Após uma análise do setor financeiro e administrativo da empresa, julgaram 

necessário e a compra foi realizada logo em seguida de todos os itens solicitados. 

 

4.2.11 Execução das ações propostas 

 

A execução de todos os projetos e mudanças propostas foi realizada com 

ajuda do funcionário cipeiro e do responsável do setor, os quais eram capacitados 

para realizar trabalhos de solda, corte e montagem. 

Dentro da execução das ações propostas era necessário um planejamento 

para a execução correta, sem desperdício de tempo e materiais não atrapalhando a 

programação da manutenção geral da empresa. No planejamento foi previsto os 

materiais utilizados, a mão de obra necessária da empresa para auxiliar a execução 

da tarefa, a data de início e o término previsto, conforme apresentado na figura 67. 
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Ação Locais 
Data de 

incio 
Materiais necessários 

Mão 
de 

obra 

Data de 
entrega 

Fixar placas de 
sinalização 

35 20/09/17 

 Rebitadeira 

 Rebites  

 Furadeira 

 Parafusos  

 Buchas 

 Chave de fenda 

 Placas 

1 29/09/17 

Fixar mapas de 
riscos 

35 02/10/17 

 Rebitadeira 

 Rebites  

 Furadeira 

 Parafusos  

 Buchas 

 Chave de fenda 

 Maquina de solda 

 Eletrodo 

 Ferro velho para 
suportes 

 Mapas de risco 

1 14/10/17 

Manutenção das 
tampas e portas 

dos EC 
20 16/10/17 

 Rebitadeira 

 Rebites  

 Furadeira 

 Parafusos  

 Buchas 

 Chave de fenda 

 Maquina de solda 

 Eletrodo 

 Lixadeira 

 Dobradiças 

2 03/11/17 

Manutenção das 
presilhas dos 

cadeados 
12 06/11/17 

 Rebitadeira 

 Rebites  

 Furadeira 

 Parafusos  

 Buchas 

 Chave de fenda 

 Maquina de solda 

 Eletrodo 

 Presilhas para 
cadeado 

1 24/11/17 

Troca dos pisos de 
madeira por 

chapas expandidas 
32 m² 27/11/17 

 Lixadeira  

 Furadeira 

 Parafusos  

 Buchas 

 Chave de fenda 

 Maquina de solda 

 Eletrodo 

 Chapas expandidas 
¼  

2 19/01/18 

Figura 67 Cronograma de ações das reformas nos EC 
Fonte: Realizado pelo autor 
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As atividades estavam planejadas para acontecer tanto no período de manhã, 

quanto nos períodos da tarde. A empresa determinou que nenhuma das atividades 

tinha prioridade sobre as reformas essenciais para o funcionamento da empresa. 

 

4.2.11.1 Execução das ações propostas – Placas de sinalização 

 

O primeiro passo para dar início ao cronograma das atividades propostas, era 

selecionar todos os itens necessários para fixar as placas nos espaços confinados. 

O funcionário cipeiro auxiliou na tarefa e no dia determinado, 20/09/17, foi dado 

início a fixação das placas, como mostra a figura 68. 

 

 

Figura 68 Placa de sinalização fixada no EC 
Fonte: Realizado pelo autor 

No exemplo demonstrado a placa foi colocada no centro da entrada do silo, 

sendo necessário somente a fixação com rebites. Pela sua baixa complexidade e 

facilidade no processo, a atividade durou dois dias como planejado, ao contrário da 

fixação dos mapas de riscos. 
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4.2.11.2  Execução das ações propostas – Mapas de risco 

 

Por serem maiores e feitos de um material mais rígido que as placas de 

sinalização, a instalação dos mapas foi um pouco mais complexa e necessitou de 

mais tempo. As atividades tiveram início no dia planejado, 02/10//17, e por 

estratégia, foram instalados primeiro os mapas que não precisavam de algum tipo de 

estrutura para ficarem em pé ou estáveis, como mostra a figura 69. 

 

 

Figura 69 Mapa de risco fixado na parede  
Fonte: Realizado pelo autor 

O exemplo utilizado é o da sala de controle de maquinas, que controla os 

silos e funcionamento das moegas e esteiras nas galerias, como pode se notar, a 

instalação foi simples e não necessitou de nenhuma estrutura. Ao contrário do mapa 

de risco de uma das galerias, como mostra a figura 70. 
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Figura 70 Mapa de risco de uma galeria com estrutura de apoio 
Fonte: Realizado pelo autor 

O resultado apresentado foi ótimo, apresentando um entendimento fácil dos 

riscos dos espaços confinados para os funcionários e todos visitantes da empresa, 

porém a complexidade do processo de fabricação dos suportes para algumas 

galerias somadas com o período de férias de alguns funcionários e as reformas de 

prioridade da empresa, que consumiam o tempo e dedicação dos envolvidos, 

acabou deixando a parte de fixação dos mapas de risco faltando um total de 12 

peças para completar o trabalho. 

Para manter o interesse da equipe e não atrapalhar as reformas tomadas 

como prioritárias pelos líderes da empresa, foi decidido não deixar o cronograma 

atrasar e ao final, revisar o trabalho feito e completar as peças que faltavam foi 

tomada. A intenção com a estratégia adotada era mostrar que a mudança era 

pequena se fosse vista sozinha, mas com todos os elementos se encaixando aos 

poucos, a empresa conseguia ter e gerenciar uma cultura de segurança nos 

espaços confinados. 

 



117 

 

4.2.11.3 Execução das ações propostas – Reforma das portas e tampas dos EC 

 

Sendo assim, no dia 16/10/17 foi dado início a reforma nas tampas e portas 

dos espaços confinados, para que tivessem uma adequada para manter os locais 

fechados. 

Mais uma vez o processo era mais demorado do que os processos anteriores, 

e com as reformas no auge, ficou ainda mais complicado seguir no planejamento de 

fazer manutenção nos 12 lugares necessários. 

Conforme podemos ver na figura 71, a reforma aconteceu em algumas portas 

e tampas, faltando apenas 8 tampas para arrumarem. 

 

 

Figura 71 Porta devidamente restaurada e colocada no lugar 
Fonte: Realizado pelo autor 
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4.2.11.4 Execução das ações propostas – Reforma das presilhas dos cadeados 

No dia 06/11/17 foi dado início a restauração das presilhas dos cadeados, 

local onde o cadeado se fixava e mantinha a tampa fechada, conforme podemos 

observar na figura 72. 

  

 

Figura 72 Tampa com a presilha para cadeado colocada e já trancado 
Fonte: Realizado pelo autor 

 

Um total de 10 tampas ficaram faltando. Vale ressaltar que o cronograma foi 

feito para auxiliar na organização das atividades e não é um indicador de sucesso ou 

fracasso das etapas da manutenção e como previsto, a manutenção principal e a 

ocupação dos funcionários acabaria impedindo a manutenção completa.  

Dando sequência ao cronograma e a parte mais complicada das adequações, 

no dia 27/11/17 se deu início a troca dos pisos de madeira. 

 

4.2.11.5  Execução das ações propostas – Troca dos pisos de madeira 

 

Esta etapa do processo dependia da liberação do superior da empresa, pois a 

ordem de retirada dos pisos deveria passar por ele. O primeiro dia do processo 

serviu para projetar como seriam colocadas as chapas expandidas, pegando 

medidas exatas de todas as galerias e elevadores. 
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Com o auxílio do encarregado do setor e do cipeiro, as chapas foram 

colocadas nos poços de elevadores e das galerias. O processo foi o mais demorado 

de todos por sua complexidade e fatores que atrapalharam a execução continua do 

projeto, como por exemplo as férias dos funcionários e a já citada prioridade das 

obras da empresa. Porém, a troca dos pisos de madeira dos locais delimitados teve 

conclusão de 100% dos 32 m² planejados. 

Na figura 73 temos o exemplo do resultado final da troca do piso de madeira 

pelas chapas expandidas. 

 

 

Figura 73 Troca dos pisos de madeira pelas chapas expandidas 
Fonte: Realizado pelo autor 

Com a troca dos pisos pelas chapas, o processo ficou mais seguro e com um 

fluxo de ar dentro do espaço confinado considerável em relação a estrutura anterior. 

Ainda foi sugerido para os funcionários que fizessem uma pintura nas chapas com 

material antiferrugem, para a conservação das chapas por mais tempo além de 

servir de sinalização para os funcionários. 

Ao final do prazo estabelecido para a manutenção e adequação dos espaços 

confinados, dia 19/01/18, pela terceira vez foi possível reunir todos os funcionários e 

explicar o que foi feito até o presente momento na empresa, o por que, os novos 

procedimentos de trabalho e a quem responder em relação ao trabalho nos espaços 

confinados. 
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4.2.12 Treinamento final da gestão de espaços confinados 

 

A parte final de implementar uma gestão seja ela qual for, é a colaboração de 

todos os funcionários e fazer cada um entender o quão importante é o seu papel na 

empresa. 

O funcionário designado para representar e gerenciar a parte da segurança 

dos processos e do trabalho nos espaços confinados na empresa foi o cipeiro, 

auxiliado pelo responsável do setor. Sendo assim, todos os processos aplicados até 

aqui foram revisados com eles, repassando todos os passos, exigências, 

procedimentos de segurança e obrigações antes de alguém entrar em qualquer 

espaço confinado. 

Os dois rádios comunicadores foram deixados aos cuidados deles, sendo que 

qualquer atividade em espaço confinado, deveria passar antes pela análise e 

aprovação de um dos dois antes da tarefa ser realizada. 

Vale ressaltar que o pedido das chaves com os mesmos segredos, foi um 

pedido dos dois, já que os mesmos foram designados para verificar, vigiar e 

autorizar a entrada de qualquer pessoa nos EC. Os dois alegaram que facilitaria e 

agilizaria o processo e autorização para eles uma chave só do que cada cadeado 

com um segredo diferente. 

Ambos passaram por um treinamento para aprender e entender como e 

quando deveriam ser preenchidas as permissões, tanto de trabalho em espaços 

confinados quanto as de trabalho em altura. 

Após a reprodução e colocar em prática os funcionários relataram estar 

seguros para começar a utilizar na pratica os procedimentos de segurança para o 

trabalho em espaços confinados. 

 

4.2.13 Reunião geral  

 

Agora com todos os funcionários reunidos, uma explicação geral foi realizada 

para agradecer a colaboração de todos durante o projeto e o que ele representava 

para a empresa. Salientando a importância de seguir os procedimentos de maneira 

correta, sem nenhum tipo de imprudência, pressa para realizar o trabalho ou ignorar 

tudo o que lhes foi passado até o momento. 
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Figura 74 Mapa das sessões do trabalho – Análise critica 
Fonte: Realizado pelo autor 

4.3 Análise crítica 

 

Em virtude do que foi apresentado no trabalho e das observações feitas na 

última etapa, foi possível realizar um laudo final do planejamento feito, conforme 

mostra a figura 75. 

Situação 

 Classe Ações Inicio FInal 

1 Cadastros 
Espaços confinados Feito Concluído 

Enumerar todos os EC Espera Concluído 

2 Treinamentos 
Altura Espera Concluído 

Espaço confinado Espera Concluído 

3 Equipamentos 

Verificar e adquirir EPI Espera Concluído 

Adequar um local para EPI Espera Concluído 

Adequação da ficha de EPI Espera Concluído 

4 
Construção da 
documentação 

APR Espera Concluído 

PET Espera Concluído 

PT altura Espera Concluído 

5 Gestão parte 1 

Explicar para os funcionários o que 
significa cada documento 

Espera Concluído 

Mostrar os novos procedimentos Espera Concluído 

6 
Planejamento da 

sinalização 

Construção dos mapas de risco Espera Concluído 

Aquisição de placas de sinalização Espera Concluído 

Aquisição de itens para sinalização Espera Concluído 

7 Gestão parte 2 

Explicar o que significa cada uma das 
placas de sinalização e afins 

Espera Concluído 

Mostrar e explicar como funciona um 
mapa de riscos 

Espera Concluído 

8 
Planejamento da 

adequação da 
estrutura 

Levantamento dos cadeados necessários Espera Concluído 

Levantamento das chapas expandidas 
necessárias 

Espera Concluído 

Levantamento de qualquer reforma 
necessária nas estruturas dos EC 

Espera Concluído 

9 
Execução das 

alterações 
propostas 

Fixação dos Mapas de riscos nos locais 
adequados 

Espera Incompleto 

Fixação das placas de sinalização Espera Incompleto 

Troca dos pisos de madeira pelas chapas 
expandidas 

Espera Incompleto 

10 Gestão parte 3 
Treinamento sobre os novos 

procedimentos com os funcionários 
Espera Concluído 

Figura 75 Laudo das alterações propostas 
Fonte: Realizado pelo autor 
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Observando os resultados das alterações propostas, foi possível observar os 

pontos que auxiliaram na execução da ação proposta, assim como as dificuldades 

encontradas em cada etapa do projeto e da implementação, como mostram as 

figuras 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82 

 

Cadastros 

Pontos que auxiliaram Desafios 

 Liberdade para verificar todos os 
EC; 

 Liberdade para levantamento de 
dados; 

 Incentivo da empresa para 
colaboração dos funcionários com 
as informações; 

 Colaboração e incentivo dos 
próprios funcionários; 

 Colaboração na mão de obra na 
demarcação. 

 Começar o processo do zero. 
 

Resultados 

Graças a liberdade e incentivo da empresa e dos funcionários na elaboração dos 
cadastros dos EC, a elaboração e preenchimento dos documentos de segurança e 
procedimentos de entrada e trabalho em EC e altura ficou muito mais simples e preciso. 

Figura 76 Análise das alterações propostas – Cadastros 
Fonte: Realizado pelo autor 

Treinamentos 

Pontos que auxiliaram Desafios 

 Incentivo da empresa para marcar 
os treinamentos; 

 Empresa terceirizada de segurança 
para fornecer os treinamentos 
sempre disponível; 

 Reuniões com os responsáveis para 
verificar as datas disponíveis sem 
que atrapalhassem a produção. 

 Encontrar uma data onde os 
treinamentos não atrapalhasse 
nenhum dos processos; 

 A grande carga horária dos 
treinamentos;  

 Encontrar curso de supervisor dos 
EC. 

 

Resultados 

Agora com todos os funcionários devidamente treinados, uma quantia maior de 
funcionários estava apta para realizar atividades na empresa. Porém, a entrada nos EC 
ainda dependia da assinatura do supervisor treinado, já que o curso até o momento não 
tinha sido ministrado para empresa. Fato que acabava comprometendo o procedimento 
correto de entrada nos EC, já que muitas vezes o próprio responsável da área ou 
encarregado pela segurança dos EC, assumia a responsabilidade como supervisor para 
não deixar o processo parado. 

Figura 77 Análise das alterações propostas – Treinamentos 
Fonte: Realizado pelo autor 
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EPI 

Pontos que auxiliaram Desafios 

 Interesse da empresa em adquirir e 
adequar novos EPI para os 
funcionários; 

 Um novo local sendo construído na 
empresa facilitou a mudança do 
local dos EPI; 

 Reclamação dos funcionários em 
relação ao sistema antigo de 
entrega de EPI, 

 Novo fluxo e controle de EPI mais 
eficiente do que o antigo; 

 Orçamento da empresa suficiente 
para a compra de novos EPI. 

 Orçar EPI de qualidade e que 
condissesse com a realidade 
financeira da empresa no momento; 

 Encontrar e adaptar o local de 
armazenagem dos EPI; 

 Explicar a importância do uso dos 
EPI para os funcionários; 

 Manter uma fiscalização e uma 
cobrança no uso do EPI; 

 Falta de orçamento para 
equipamentos voltados para resgate 
e primeiros socorros. 

Resultados 

A aquisição de novos EPI, preocupação da empresa com a segurança dos funcionários e 
o novo procedimento de retirada dos EPI facilitou conseguir um EPI, o que acabou 
incentivando a busca pelos equipamentos por parte dos próprios funcionários. Notou-se 
também que os equipamentos antigos da empresa, acabava machucando e incomodando 
os funcionários, que criavam uma resistência contra os mesmos, agora com a nova 
gestão notou-se que essa resistência não existe mais ou quase não é vista no dia a dia, 
onde os próprios funcionários auxiliam e dão sugestões nos pedidos de novos EPI. 

Figura 78 Análise das alterações propostas – EP 
Fonte: Realizado pelo autor 

Construção da documentação 

Pontos que auxiliaram Desafios 

 A boa fundamentação teorica; 

 A liberdade que a empresa deu para 
adquirir informações; 

 Contribuição direta dos funcionários 
com informações sobre os 
processos e procedimentos. 

 Começar do zero todos os 
documentos; 

 Adaptar da maneira mais eficiente 
para a empresa, sem perder a 
validade ou importância dos 
documentos; 

 Mostrar tanto para os funcionários 
quanto para a empresa, a 
importância de utilizar e registrar 
todos os documentos, PET, PT, 
APR e etc; 

Resultados 

Agora a empresa estava com toda a documentação pronta para utilizar e registrar as 
ações, assim como exige a NR-33 e NR-35 em casos de EC com trabalho em altura. Toda 
documentação foi feita para melhor atender as necessidades da empresa e facilitar o 
entendimento por parte de todos, os que leem e quem preenche a documentação. Por ser 
uma etapa nova no processo de entrada, os funcionários em um primeiro momento 
estranharam e demoraram para perceber o quanto é importante seguir todos os 
procedimentos corretamente, principalmente o que diz a documentação, sendo 5 minutos 
a mais na atividade, e alguns anos a mais de vida. 

Figura 79 Análise das alterações propostas – Construção da documentação 
Fonte: Realizado pelo autor 
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Adequação da sinalização 

Pontos que auxiliaram Desafios 

 Interesse da empresa em investir na 
melhoria e segurança dos 
trabalhadores; 

 Orçamento da empresa disponível 
para fabricação de placas, mapa de 
riscos e equipamentos de 
sinalização; 

 Colaboração direta dos funcionários 
na elaboração e na instalação 
quando possível. 

 Otimizar o número de mapas de 
risco e placas, buscando somente o 
necessário; 

 Conciliar as reformas da empresa 
com a aplicação e instalação da 
sinalização; 

 Encontrar mão de obra disponível 
sem que atrapalhasse o processo 
da reforma prioritária da empresa; 

 Realizar um check list de materiais 
pequenos que iriam ser utilizados, 
como parafusos, rebites, buchas, 
pregos e etc. 

Resultados 

A parte da sinalização na empresa passou por uma mudança grande e foi a que se mais 
destacou, por ser um processo totalmente visual. Com a grande quantidade de 
informações, todos os trabalhadores se sentiam mais seguros em relação ao que fazer e 
como proceder antes de entrar em algum espaço confinado. Mas por se tratar de uma 
tarefa que contava com a mão de obra dos funcionários para instalação de placas e 
mapas de risco, as obras principais da empresa, não permitiram com que todas as placas 
e mapas fossem instaladas. O motivo é que a empresa está em fase de crescimento e 
conta com poucos funcionários fora da safra, o que torna a mão de obra sobressalente 
escassa para parar o processo principal da empresa, o que dificultou a etapa de 
instalação. Mas o resultado final agradou e mostrou que os poucos mapas e placas que 
faltam futuramente serão instalados e a sinalização existente agora na empresa já surgiu 
efeito nos funcionários. 

Figura 80 Análise das alterações propostas – Adequação da sinalização 
Fonte: Realizado pelo autor 

Adequação da estrutura 

Pontos que auxiliaram Desafios 

 Orçamento da empresa disponível 
para compra de materiais para 
reforma, como chapa expandida, 
cantoneiras, barras de ferro e etc; 

 Colaboração direta dos funcionários 
na elaboração e na instalação 
quando possível. 

 Otimizar o numero de materiais 
necessários para as reformas; 

 Consiliar as reformas prioritárias da 
empresa com a adequação da 
estrura dos EC; 

 Encontrar mão de obra disponível 
sem que atrapalhasse o processo 
da reforma prioritária da empresa. 

Resultados 

Se constatou o mesmo problema da instalação da sinalização, a mão de obra escassa e a 
prioridade na reforma ser equipamentos de produção, como elevadores novos, peneiras e 
etc. Por ser uma empresa pequena e em crescimento a estratégia adotada para se manter 
no mercado é o investimento na produção, infelizmente deixando em segundo plano 
quando o assunto é adequação dos EC. Vale lembrar que a empresa não é negligente e 
se preocupa com a segurança dos funcionários, mas infelizmente relatou que por motivos 
financeiros e estratégicos, não teria como colocar a prioridade na adequação dos EC 
enquanto reformas estruturais do processos ainda estivessem sendo realizadas, por isso 
o processo de adequação era lento mas não deixado de lado. 

Figura 81 Análise das alterações propostas – Adequação da estrutura 
Fonte: Realizado pelo autor 
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Gestão como um todo e os novos procedimentos 

Pontos que auxiliaram Desafios 

 Interesse da empresa em aplicar e 
adequar os novos procedimentos de 
segurança; 

 Interesse dos próprios funcionários 
em aprender sobre os 
procedimentos de segurança em 
relação aos EC; 

 Colaboração e presença de todos os 
funcionários no período de aplicação 
do trabalho. 

 Entendimento inicial dos 
funcionários sobre a importância dos 
procedimentos de segurança nos 
EC; 

 Funcionários antigos na empresa, 
acostumados com procedimentos 
tomados por eles como corretos e 
únicos possíveis. 

Resultados 

A gestão do controle de EC na empresa foi trabalhada aos poucos, onde se observou, que 
por ser uma empresa pequena e de funcionários antigos, acabavam sendo resistentes a 
novos procedimentos e exigir qualquer tipo de mudança brusca no seu método de 
trabalho habitual, seria jogar todo o trabalho fora. Por isso, fazer com que entendessem a 
importância de tudo o que foi trabalhado e apresentado se mostrou mais adequado. Para 
isso uma estratégia utilizada, foi fazer com que os mesmos se sentissem aplicando e 
participando da gestão de EC, onde cada um conseguia enxergar a sua importância e seu 
papel na segurança da equipe.  
Aos poucos as mudanças foram aparecendo e os próprios funcionários cobravam o 
preenchimento das permissões, alertavam quando o estoque de EPI estava por terminar 
para já fazer o pedido, solicitavam a troca de equipamentos quando possível e 
principalmente, respeitavam os encarregados pelo controle da gestão. 
A mudança foi visível, mas até o presente momento ainda conta com alguns furos nos 
procedimentos, algumas etapas de análise que os mesmos deixam de analisar, fazer ou 
conferir antes da entrada no EC.  
De maneira geral, os funcionários que antes pareciam impenetráveis e imutáveis em 
relação a novos procedimentos e regras de segurança, passaram a enxergar os riscos 
dos EC e agir com mais segurança antes da entrada. 

Figura 82 Análise das alterações propostas – Aplicação da gestão 
Fonte: Realizado pelo autor 

Um ponto fundamental observado, foi que com o passar do tempo, os 

funcionários relataram que já havia ocorrido um acidente envolvendo espaços 

confinados na empresa, onde um funcionário desmaiou e teve que ser socorrido às 

pressas, mas não havia qualquer tipo de registro. 

Vale ressaltar que durante todo o trabalho, não foi registrado nenhum tipo de 

acidente ou incidente envolvendo atividades em espaços confinados na empresa.  

Após as análises das etapas, foi possível chegar a uma conclusão final sobre 

a aplicação do projeto. 
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5  CONCLUSÕES 

 

Dado o objetivo principal do trabalho, investigar os principais desafios 

presentes no decorrer da implantação da gestão de espaços confinados em 

uma empresa de armazenagem de grãos, observou-se que, de maneira geral a 

unidade de armazenamento de grãos analisada, conta com uma mão de obra 

específica e em sua maioria com um nível de escolaridade e informações limitados.  

Sendo assim, aspectos como segurança e procedimentos de entrada nos 

espaços confinados, eram deixados de lado, por falta de conhecimento, estrutura 

adequada ou ignorância sobre o assunto, concluiu-se que a resistência de alguns 

funcionários tinha como fundamento três pontos, a mudança de uma rotina que o 

mesmo fazia durante anos, a pressa em terminar o trabalho e a falta de incentivo e 

responsáveis pela gestão de controle dos EC e segurança. 

Ao começar à pesquisar e desenvolver um marco teórico quanto aos 

desafios relativos à gestão de espaços confinados observou uma grande 

quantidade de informações e procedimentos de segurança para realizar uma 

atividade em qualquer tipo de espaço confinado, o que gerou um grande banco de 

dados e conhecimentos suficientes para a aplicação do trabalho na empresa de 

gerenciamento dos espaços confinados. 

A partir do marco teórico, a elaboração de um levantamento dos riscos, 

ações e locais prioritários para implantação de iniciativas voltadas à gestão de 

espaços confinados foi feito e se concluiu, que a empresa em um primeiro 

momento, se mostrava completamente fora dos padrões exigidos pela NR-33.  

Não havia preparo e nem estrutura para a entrada de nenhum funcionário 

dentro de qualquer um dos espaços confinados. Mas as ações necessárias para 

adequar às exigências da NR-33 estavam todas ao alcance da empresa, que se 

mostrou desde o começo disposta a colaborar com as adequações necessárias, 

então surgiu o planejamento para a adequação da NR-33. 

O planejamento tinha como objetivo, contribuir com inciaitivas voltadas à 

implantação de ações de gestão em espaços confinados em uma UBAG, onde 

todo o planejamento foi analisado e colocado em prática. Esta fase demonstrou a 

dificuldade das empresas de médio porte na adequação dos procedimentos exigidos 

na NR-33 enquanto passam por processos de expansão da produção, como por 



 

128 

 

exemplo as obras necessárias para aumentar a capacidade de armazenagem e 

carregamento de grãos. Mesmo com todo o incentivo e financiamento para as 

adequações, a empresa optou estrategicamente em focar no crescimento da 

empresa e as adequações com a NR-33 ficaram em segundo plano. 

Porém como já relatado, o incentivo e interesse em se adequar, foi um ponto 

forte na introdução da gestão de espaços confinados na empresa, concluindo que a 

adequação na NR-33 demanda um investimento de tempo, funcionários, dinheiro e 

dedicação, que acabam não se tornando prioridades em épocas de crescimento e 

expansão em empresas de pequeno e médio porte. 

Em contra partida, a introdução da gestão de EC, se mostrou eficiente e 

chamou atenção dos funcionários da linha de produção. Durante o 

acompanhamento das iniciativas propostas e investigar, no âmbito do 

levantamento de risco e das ações realizadas, quais os principais desafios 

ligados à gestão de espaços confinados foi possível detectar a mudança de 

comportamento dos funcionários, a mudança nos procedimentos de entrada nos EC 

e toda a estrutura que tinha sido alterada. 

Foi possível concluir que a introdução de uma gestão, com todas as etapas 

explicadas passo a passo para os funcionários, teve efeito positivo, onde cada um 

conseguir ver a importância do que estava fazendo e principalmente o porquê de 

estar seguindo todo um novo procedimento de trabalho antes de simplesmente 

entrar em um EC. 

Como relatado anteriormente os funcionários já eram antigos na empresa, e 

estavam acostumados a uma maneira de trabalho, seja por pressão, por pressa, por 

falta de conhecimento ou simplesmente por que nunca aconteceu nada de grave 

relacionado a entrar em um espaço confinado com algum colega.  

A abordagem foi um fator fundamental para conseguir atingir positivamente 

estes funcionários mais antigos. Atribuir responsabilidades como pessoas para cada 

um deles, mostrar o quão eles são importantes para que toda a equipe fique segura 

e a produção continue alta sem qualquer tipo de perda ou atraso.  

Esta simples abordagem e todo o trabalho realizado na empresa durante 

estes meses, permitiu com que funcionários que antes entravam em galerias com 

mais de 10 metros de profundidade, sem sequer uma máscara de respiração, 

parassem 5 minutos antes para realizar a medição dos gases, preenchessem 
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documentos nunca antes visto por eles, colocassem todos os EPI necessários e 

principalmente, se preocupassem com a sua segurança na hora da entrada em 

qualquer espaço confinado da empresa.  
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