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Resumo

A NR33 - Espaços Confinados é a mais recente normatização, com relação à segurança do

trabalho. O presente trabalho objetivou apresentar etapas do processo de implantação da NR33

em uma empresa do setor agroindustrial, com ênfase na movimentação e armazenamento de

grãos, mostrando ainda a percepção dos trabalhadores na aplicação da norma. O trabalho foi

realizado na COCAMAR Cooperativa Agroindustrial, situada na cidade de Maringá, Paraná. Veri-

ficou-se que 100% dos colaboradores estão aptos a identificar ambientes de espaços confinados

e que 88% dos trabalhadores sentem-se mais seguros para realizar suas tarefas após implanta-

ção dos procedimentos e treinamentos da NR33.
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Introdução

O mercado consumidor e a sociedade vêm se tornando cada vez mais exigentes, tendo em vista

que nos últimos anos, a imagem de um produto de boa qualidade está associada a políticas de

responsabilidade social, como a preservação do meio ambiente, além de exigirem o compromis-

so de que em todo o processo produtivo os trabalhadores desenvolvam suas atividades com o

mínimo risco possível, a saúde e segurança. Diante disso, a segurança do trabalho vem ganhan-

do espaço em todos os segmentos industriais, e no setor da agroindústria não é diferente.
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Uma das premissas de uma organização formal, chamada Cooperativa é respeitar os valores do

ser humano e praticar regras, normas e princípios (GAWLAK e TURRA, 2003). A agroindústria

convencional contempla basicamente o primeiro processamento da matéria-prima produzida pela

agricultura. O Complexo Agroindustrial responde por uma parte expressiva da vida econômica e

social do país (ARAUJO, et al., 1990).

Na agroindústria e na agricultura um dos maiores riscos à segurança dos trabalhadores são os

espaços confinados. Por se tratarem de locais fechados, enclausurados, perigosos e traiçoeiros,

os espaços confinados apresentam riscos físicos, químicos, ergonômicos, biológicos e mecâni-

cos (PIRES, 2005).

De acordo com Campos (2007), atividades nestes locais devem ser planejadas e os controles dos

riscos devem ser observados, antes, durante e após o trabalho. Porém, acidentes em espaços

confinados é uma triste realidade no país, sendo mais frequentes do que se imagina e, na maioria

das vezes fatais, não oferecendo uma segunda chance ao trabalhador.

Diante desse contexto, a implantação da NR33 visa eliminar ou atenuar o número de acidentes e

mortes ocorridas nas atividades laborais em ambientes de Espaços Confinados, na medida em que

se estabelecem os requisitos mínimos para a identificação, reconhecimento, avaliação, monitoramento

e controle dos riscos existentes nestes locais. Esta Norma Regulamentadora tem como precedentes

importantes a NBR14606 Postos de Serviço – Entrada em Espaço Confinado e a NBR1487 Espaço

Confinado – Prevenção de Acidentes Procedimentos e Medidas de Proteção. Embora nenhuma das

duas medidas de proteção fossem legalmente obrigatórias, muitas empresas já vinham seguindo e

criando procedimentos internos fundamentados nessas NBR’s (VIEGAS, 2007).

No setor do agronegócio os silos e os armazéns são construções indispensáveis ao armazena-

mento da produção agrícola e influem decisivamente na sua qualidade e preço. Entretanto, pelas

dimensões e complexidade de suas estruturas construtivas, podem ser fonte de vários e graves

acidentes do trabalho, sendo muito comum a presença de espaços confinados. Estes locais ain-

da têm o agravante de apresentarem desníveis com profundidades ou alturas muito elevadas

podendo chegar a 40 m, ou mais. Nesse sentido, cumpre ressaltar que a Permissão de Entrada

de Trabalho (PET), é de suma importância nestes locais, tendo em vista que esta medida admi-

nistrativa da NR33 configura-se como garantia de desenvolvimento de trabalho seguro no interior

do espaço confinado, buscando, dessa maneira, reduzir e extinguir os acidentes de trabalho

nestes ambientes, uma vez que todo o trabalho realizado terá monitoramento contínuo, além de

estar disponível o serviço de emergência (VIEGAS, 2007).

Neste contexto o objetivo deste trabalho foi o de apresentar a implantação da NR33 Espaços Confina-

dos, na Cocamar – Cooperativa Agroindustrial, que é considerada o maior e mais diversificado par-

que industrial do cooperativismo brasileiro e avaliar a percepção e o comportamento dos trabalhado-

res do setor envolvidos diretamente em ambientes de trabalho com espaços confinados.

Material e métodos

O trabalho foi realizado na COCAMAR Cooperativa Agroindustrial, situada na cidade de Maringá,

Paraná, no ano de 2008. Foram utilizados questionários e observações “in loco” analisando o
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comportamento, o conhecimento do trabalhador com relação aos procedimentos, a operação dos

equipamentos necessários e a realização de suas atividades em ambientes de espaços confinado.

As informações foram levantadas com a utilização de um questionário do tipo misto composto por

perguntas relacionadas à capacidade do trabalhador de identificar espaços confinados; cumpri-

mento das orientações previstas na PET; à prática da realização de check-list de segurança e a

percepção do trabalhador com relação a segurança nas suas atividades, após realizar o treina-

mento. Os questionários foram aplicados a um grupo de 40 funcionários, que representam 10%

dos trabalhadores que estão autorizados a trabalhar em espaços confinados da empresa, sendo

esses escolhidos aleatoriamente, independente de idade, sexo, função, tempo de empresa, e ao

fato de ser terceiro ou efetivo.

As observações “in loco” foram realizadas nas etapas de safra (recebimento, secagem, movimenta-

ção e armazenamento de grãos), na manutenção dos equipamentos e no processo de produção e

manutenção das indústrias de sucos, óleos e maionese. A observação se deu na realização do proce-

dimento, no preenchimento da PET - Permissão de Entrada de Trabalho, na função exercida pelo

supervisor e pelo vigia, na manipulação e operação dos equipamentos necessários a medição e

avaliação dos riscos, na preparação do local de trabalho, na forma de utilização dos EPIs e EPCs, no

comportamento dos trabalhadores durante a realização das tarefas e no encerramento das atividades.

Os dados coletados foram analisados segundo a estatística descritiva. As variáveis quantitativas

foram estratificadas e apresentadas por meio de gráficos, em porcentagem.

Resultados e discussão

A COCAMAR já havia implantado desde o ano de 2000 os procedimentos da NBR14606 Postos

de Serviço – Entrada em Espaço Confinado e a NBR1487 Espaço Confinado – Prevenção de

Acidentes Procedimentos e Medidas de Proteção, fatores que contribuíram e muito para proces-

so de implantação da NR33 na cooperativa. O procedimento de implantação da NR33 ficou defi-

nido em reuniões ocorridas a partir de junho de 2007 entre o SESMT – Serviço Especializado em

Segurança e Medicina do Trabalho da COCAMAR, a Diretoria da empresa e demais setores, e

consistiu basicamente em seis etapas, descritas a seguir.

A primeira etapa, constituiu-se na identificação dos espaços confinados. Na Tabela 1, apresenta-

se a quantidade de espaços confinados em todo o complexo agroindustrial em Maringá.

Tabela 1. Quantidade de espaços confinados no complexo Agroindustrial da COCAMAR
1

 em Maringá.

Setor Número de espaços confinados

Graneleiro (Setor de Recebimento e Armazenamento de Grãos) 90

Caldeiras 14

ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) 10

Fabrica I (Óleo de Soja) 30

Fabrica II (Óleos de Soja, Canola, Milho e Girassol) 25

Outros (Galerias, Cisternas, Tanques, etc.) 30

1

 Fonte – SESMT da Cocamar.
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Na segunda etapa de implantação, foram adquiridos os equipamentos necessários a trabalhos

em espaços confinados, como: detector de gases (4 gases oxigênio, gás sulfídrico, gás carbônico

e gás inflamável); cilindro de gás padrão Dräger; máscara autônoma de demanda com pressão

positiva; equipamentos de resgate de emergência (maca de resgate, polias, freios, mosquetões);

cabos de segurança (cordas, cabos de aço) e equipamentos de primeiros socorros.

Em uma próxima etapa, realizou-se a sinalização e identificação de todos os espaços através da

classificação dos riscos específicos e a confecção e instalação das placas e adesivos de identifi-

cação. Após este procedimento ocorreu a alteração do procedimento interno de segurança na

empresa, que consistiu na adequação da antiga ATR – Autorização de Trabalho de Risco para a

PET – Permissão de Entrada de Trabalho, na qual ocorreram alterações de acordo com as exi-

gências da NR33 e de acordo com as características e necessidades existentes nos espaços

confinados da cooperativa, definidos pelo corpo técnico do SESMT da empresa.

Em seguida ocorreu o processo de treinamento, no qual foram formados os supervisores e os

vigias de entrada de espaço confinado com carga horária de 40h e 16h respectivamente, com

conteúdo programático de acordo com a NR33. Estes cursos foram ministrados pelo corpo técni-

co do SESMT da COCAMAR. Em virtude do elevado número de trabalhadores envolvidos com

espaço confinado em sua jornada de trabalho, o corpo técnico do SESMT realizou os treinamen-

tos em horários flexíveis a todos.

Seguiu-se então a gestão de funcionamento da NR33 dentro da COCAMAR, que é de responsa-

bilidade do corpo técnico do SESMT e por todos os colaboradores. Dentro do procedimento inter-

no da empresa existe um Ato de Diretrizes para Práticas Disciplinares de Segurança e Saúde,

conhecidos como “Ato 69” onde são previstas punições como advertências, suspensões e demis-

sões aos colaboradores que não cumprirem os procedimentos de segurança e advertência, sus-

pensão e desligamento das atividades a empresas terceirizadas.

De acordo com o questionário formulado e aplicado aos funcionários que tem suas atividades

relacionadas diretamente com ambientes de espaços confinados constatou-se que 100% dos

entrevistados são capazes de identificar um espaço confinado, conforme ilustra a Figura 1 (a).

Através de informações levantadas in loco, verificou-se que antes da implantação da NR33 na

empresa, nem todos os colaboradores conseguiam identificar um ambiente de espaço confinado,

fato este que os colocavam diretamente em situação iminente de perigo.

                                           a                                                                                       b

Figura 1. Percentual de colaboradores capazes de identificar um espaço confinado (a) e Percentual

de colaboradores que possuem dificuldades de cumprir os procedimentos constantes da PET (b).
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Em relação aos funcionários que têm dificuldades de cumprir os procedimentos constantes da

PET (Permissão de Entrada de Trabalho), a Figura 1 (b) apresenta que este percentual é de 50%.

Constatou-se também um fato interessante que os colaboradores que possuem essas dificulda-

des são o que possuem mais tempo de serviço na empresa, ou seja, com mais de 20 anos.

Na Figura 2 (a), observa-se que 14% dos colaboradores relacionados com espaços confinados

não se habituaram a fazer o chek list de segurança antes de adentrar em um espaço confinado,

para realizarem suas atividades, 16% estão se adaptando a fazer a conferência, e 70% já se

habituou a fazer o chek list das orientações constantes da PET, o que os permite realizar um

trabalho mais seguro. Em relação à implantação dos procedimentos e treinamento da NR33 pela

empresa, a grande maioria dos funcionários afirmou sentirem-se mais seguro para realizarem

trabalhos nos espaços confinados, como verifica-se na Figura 2 (b).

Já a Figura 3, fornece-nos um panorama do tempo de empresa que tem os colaboradores entre-

vistados. Constata-se que quase 50% dos colaboradores que possuem suas atividades ligadas

ao trabalho com Espaços Confinado têm mais de 20 anos de empresa.

a                                                                                   b

Figura 2. Percentual de colaboradores que se habituaram a fazer o chek-list de segurança antes

de adentrar um espaço confinado (a) e Percentual de colaboradores que se sentem mais seguros

após a implantação dos procedimentos e treinamentos de segurança da NR33 pela empresa (b).

Figura 3. Percentual do tempo de

empresa dos colaboradores en-

trevistados.
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Considerações finais

Após a realização do estudo de caso sobre a implantação da NR33 na Cocamar Cooperativa

Agroindustrial, pode-se constatar que a Norma Regulamentadora referente a espaços confinados

apresenta-se como uma lei rigorosa e muito eficiente na preservação da segurança do trabalha-

dor, e veio em boa hora, tamanho à expansão do setor agroindustrial no Brasil, porém possui

alguns pontos de difícil implantação e até mesmo de cumprimento no setor agroindustrial, princi-

palmente no transporte e armazenagem de grãos, como por exemplo, a comunicação entre vigia

e trabalhadores em ambientes confinados característicos do setor como túneis com as mais

variadas ramificações e poços de elevadores com profundidades elevadas. Na Cocamar, a NR33

está muito bem implantada, pelos procedimentos, treinamentos e o acompanhamento constante

do corpo técnico do SESMT. Fator favorável também é o respeito da maioria dos colaboradores

aos perigos que os espaços confinados apresentam.

Outra constatação é que a cooperativa estudada dispõe de todos os EPIs, EPCs e demais equi-

pamentos necessários à realização de trabalhos em ambientes de espaços confinados, bem

como equipamentos de resgate e apoio, por tanto as causas dos acidentes nesses ambientes

ocorrem em sua grande maioria por ato inseguro.

Constatou-se também que a adaptação à cultura e o comprometimento com a segurança, espe-

cificamente com a NR33 é mais sentida pelos colaboradores que possuem mais tempo de empre-

sa.
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