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RESUMO

O sulfato de sódio é uma substância química amplamente utilizada nas
indústrias de tintas, corantes, cerâmica, tecidos, produtos de limpeza e higiene.
Apesar do grande volume utilizado, seus riscos ainda não são totalmente
conhecidos. O Brasil apresenta números crescentes de utilização do sulfato de sódio
consequentemente, maior volume de sulfato de sódio importado. O processo de
importação da substância desde o país produtor até os armazéns brasileiros
localizados na região do Porto de Santos pode ser simplificadamente explicado da
seguinte forma: compra do produto do país exportador, transporte marítimo, trâmites
alfandegários brasileiros, descarregamento dos navios, transporte terrestre da
substância do porto para os armazéns e armazenamento do produto nos armazéns.
Nas fases de descarregamento de navios, transporte terrestre e armazenamento há
contato direto dos funcionários com o produto. Segundo relatos dos próprios
funcionários, devido a este contato ocorre diminuição na qualidade da saúde, porém
não são encontradas na literatura menções diretas sobre o assunto. Assim, esta
pesquisa se baseou na realização de análise de riscos, entrevistas e aplicação de
questionários para gerar diretrizes para um plano de gerenciamento de riscos com
enfoque na minimização dos riscos ambientais e à saúde intrínsecos à manipulação
direta e ao contato com o sulfato de sódio.

Palavras-Chaves: sulfato de sódio, riscos ambientais, Porto de Santos

ABSTRACT

Environmental hazards due to processes of unloading, transportation and
storage in warehouses of sodium sulfate in Port of Santos, SP

Sodium sulfate is a chemical widely used in paints, dyes, ceramics, fabrics,
cleaning products and toiletries. Despite its large use, the harms are not fully known.
Brazil has an expanding number of applications of sodium sulfate.. Consequently, the
import of sodium sulfate has also increased. The process of importing the substance
from producing countries to Brazilian storages, located in the area of Port of Santos
can be simplistically explained as follows. Purchase of the product from the exporting
country. Shipping. Brazilian customs procedures. Unloading ships. Ground
transportation of the substance, from the port to warehouses, and its storage. During
the steps of unloading ships, ground transportation and stocking, there are direct
contact of the employees with the product. According to reports from the employees
themselves, this contact decreases health quality, but there are no direct references
in the literature about the subject. Thus, this research was based on conducting risk
analysis, interviews and questionnaires to generate guidelines for a plan of risk
management with focus on minimizing the environmental and health risks intrinsic to
direct manipulation and contact with sodium sulfate.

Key words: sodium sulfate, environmental hazards, Port of Santos.
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1

INTRODUÇÃO
A sociedade está rodeada de produtos nos quais parte da matéria-prima é

composta por substâncias químicas: tinta de parede, corantes, cerâmica, tecidos,
produtos de limpeza e higiene, vidros, papel e celulose. Um ponto em comum entre
os produtos mencionados é o fato da substância sulfato de sódio (Na2SO4) estar
presente na composição de todos eles.
O sulfato de sódio (Na2SO4) é um composto químico comercializado em
estado sólido, que pode ser obtido tanto por meio natural, cujas fontes mais
utilizadas são os minerais mirabilite (Na2SO4·2H2O) e thenardite (Na2SO4), quanto
por meio artificial como produto de reações químicas em laboratório. Os minerais
citados são os mais utilizados para a produção do sulfato de sódio devido à
porcentagem de Na2SO4 presente, que resulta em menor custo no beneficiamento
do minério (KOGAL et. al., 1994).
Da extração até o uso como matéria-prima no Brasil, o sulfato de sódio
(Na2SO4) é transportado por meio terrestre e aquático, uma vez que praticamente
100% deste produto utilizado na indústria brasileira provêm de importações. Esta
situação decorre do fato do país não possuir jazidas rentáveis para exploração dos
minérios e do número de empresas brasileiras capazes de produzir o sulfato de
sódio (Na2SO4) de forma artificial ser pequeno e a capacidade produtiva incipiente.
O principal exportador de sulfato de sódio ao Brasil é a China e a via de
entrada são os portos marítimos brasileiros, dentre os quais o Porto de Santos
ocupa a primeira posição como receptor do produto, seguido pelos portos de: São
Sebastião (SP), Imbituba e Itajaí (SC); e Suape (PE) (KOGAL et. al., 1994). Dessa
forma, considerando que o Porto de Santos movimenta maior quantidade de sulfato
de sódio no Brasil, acrescido pelo relacionamento já existente com empresas que
manipulam este produto na região, foi escolhido a região portuária de Santos para a
discussão de aspectos relacionados aos impactos à saúde humana e ao meio
ambiente decorrentes da manipulação desse produto.
No Porto de Santos, após o descarregamento do sulfato de sódio dos navios
graneleiros de transporte marítimo cargueiro, o produto segue para armazéns
localizados na área portuária e por último para indústrias químicas (clientes finais).
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vem
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anualmente,

impulsionado principalmente pelo aumento na venda de produtos de limpeza e
estima-se que a demanda pelo sulfato de sódio cresça entre 2% e 3% nos próximos
anos. Este cenário é vinculado principalmente ao aumento do poder aquisitivo da
população decorrente do crescimento econômico gerado por mercados emergentes
da América Latina e Ásia (IHS, 2012).
A Figura 01 ilustra a realidade brasileira dos últimos anos: face ao
crescimento econômico do país, a população de baixa renda deparou-se com a
possibilidade de adquirir eletrodomésticos antes inacessíveis como a máquina de
lavar roupas. Porém, não basta ter o equipamento para se fazer uso das funções do
mesmo, é também necessário água encanada, energia elétrica e sabão em pó. Uma
vez que o sulfato de sódio é a matéria-prima utilizada em maior volume para
produção do sabão em pó, houve neste período o crescimento da importação deste
produto químico.

Figura 01 – Relação entre crescimento de renda e maior importação de sulfato de sódio no
Brasil
Fonte: UOL (2013); BRASTEMP (2013); SOLUÇÕES (2013)
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O crescimento das atividades de produção, armazenamento e transporte de
substâncias químicas em nível global provocou um aumento no número de seres
humanos expostos aos efeitos negativos à saúde humana causados pela
manipulação destas substâncias, tanto trabalhadores diretos como comunidade
(FREITAS, 1995). Consequentemente, toda a cadeia vinculada ao sulfato de sódio
se altera e desta forma, tem-se dentre outros fatores o aumento da incidência de
acidentes ambientais e problemas de saúde ocupacional relacionados e dispersão
atmosférica do produto para o meio ambiente durante descarregamento de navios e
caminhões.

Esta afirmação é confirmada pelo aumento da incidência de acidentes

relacionados ao manuseio inadequado deste produto: derramamento de produto em
córregos, reclamações de incômodos cutâneos e respiratórios em operadores
possivelmente desencadeados pelo uso incorreto de equipamento de proteção
individual, e dispersão atmosférica do produto para o meio ambiente.
Em 1978, o Setor de Atendimento a Emergências da Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB iniciou o registro dos acidentes
causados por produtos químicos. Estes registros foram divididos por localidades e
apresentados em forma de relatórios anuais na página virtual da instituição. Por
meio da análise dos dados de acidentes ocorridos na cidade de Santos entre os
anos de 1978 e 2012, notou-se que 66% dos 394 acidentes por produtos químicos
ocorreram durante transporte aquaviário (44,7%), transporte rodoviário (13,7%) e
armazenamento (7,6%) somando 66% do total de ocorrências registradas. A Figura
02 ilustra graficamente a quantidade de acidentes por local ou tipo de ocorrência.
Ressalta-se que não foram encontrados dados que apontassem incidências
de casos cuja fonte específica fosse o sulfato de sódio. A CETESB não separa os
acidentes envolvendo somente esta substância porque ela não faz parte da lista de
produtos perigosos da Organização das Nações Unidas – ONU (ONU, 2012).
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Transporte duto;
7

Transporte
rodoviário; 54

Transporte
aquaviário; 176

Armazenamento;
Descarte; 7
30
Indústria; 8
Nada constatado;
7
Mancha órfã; 40

Não
identificado;
33
Outros; 18

Postos; 14

Figura 02 – Distribuição por atividade dos acidentes químicos por atividade na cidade de
Santos/SP entre 1978 e 2012
Fonte: CETESB (2012)

Estudos apontam que anualmente mais de mil produtos químicos são
introduzidos nas cadeias produtivas do planeta sem que se tenham dados
conclusivos sobre sua toxicidade, meio de prevenção ou exposição (BRILHANTE,
2004). Pesquisas bibliográficas realizadas apontaram a falta de informações
existentes sobre o sulfato de sódio.
Supõe-se que a manipulação do sulfato de sódio (Na2SO4) pode trazer
problemas de saúde aos operadores e danos ao meio ambiente, porém o
conhecimento sobre danos relacionados a esta atividade são incipientes. A única
fonte de informação atual são as reclamações dos funcionários de empresas
situadas na região do Porto de Santos que manipulam a substância antes da
utilização como matéria-prima nas indústrias.
Por outro lado, segundo a Agência de Proteção Ambiental dos EUA –
Environmental Protection Agency – EPA, o sulfato de sódio (Na2SO4) é uma das
substâncias químicas seguras para serem utilizadas em produtos desenvolvidos
segundo critérios de Design for the Environment – DfE, ou seja, dentre as
substâncias químicas destinadas às funções de aditivos (matérias-primas utilizadas
para dar maior volume em um produto), função do sulfato de sódio dentro da
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indústria quando matéria-prima, ele é um dos que apresenta menos riscos à saúde
humana e ao meio ambiente (EPA, 2012). Porém, entende-se que esta
nomenclatura de menor risco não esclarece de forma concreta quais são os riscos
aos quais os funcionários que manipulam diretamente o produto estão expostos.
A Agência Europeia de Produtos Químicos (European Chemical Agency –
ECHA) também não classifica o produto como perigoso, porém em seu acervo de
dados menciona que as informações referentes aos danos à saúde e ao meio
ambiente são poucas e de referência bibliográfica não confiável (ECHA, 2013).
Dessa forma, com base nas reclamações dos funcionários que manipulam o
sulfato de sódio, verifica-se a necessidade de um estudo de análise de risco mais
aprofundado sobre o tema para que sejam verificadas as medidas de mitigação mais
adequadas ao tipo de produto e os danos causados por ele sobre o meio ambiente e
a saúde dos trabalhadores.
Neste trabalho, utilizaremos a definição de que risco é a medida do
cruzamento entre probabilidade e consequência de ocorrer efeitos adversos ao meio
ambiente e às pessoas e seu grau varia conforme o efeito negativo gerado, do
menor para maior (IEC/ISO 31000, 2009).
Os estudos de análise de riscos são importantes ferramentas no processo de
minimização dos riscos, pois por meio desses identificam-se os efeitos negativos
potenciais do processo em questão, estima-se sua probabilidade de ocorrência e a
magnitude de seus respectivos efeitos. Dessa forma tem-se como resultado o
conhecimento detalhado da instalação e seus perigos, avaliação dos possíveis
danos e subsídios para uma proposta de gerenciamento de riscos (SPINK, 2001;
CETESB, 2001).
Com o objetivo de se propor alternativas de melhor gestão de riscos para
atividades de descarregamento, transporte e armazenamento do sulfato de sódio na
região do Porto de Santos, prevê-se a elaboração de cenários de riscos para cada
uma das três atividades e a análise destes riscos em relação à deteriorização da
qualidade do meio ambiente e à saúde dos funcionários causados pela manipulação
do produto durante as atividades objeto de estudo (descarregamento do produto no
Porto de Santos, transporte do Porto para os armazéns localizados na região
portuária e a atividade de armazenamento). Para cada um dos cenários considera-
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se as probabilidades de ocorrência e os impactos previstos para cada uma das
atividades.
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2

OBJETIVOS
Este trabalho tem por objetivo avaliar os riscos ambientais decorrentes do

processo de descarregamento, transporte local e armazenamento do sulfato de
sódio na região do Porto de Santos que engloba a área do cais, as vias de
transporte locais e os armazéns de estocagem primária.
Dos objetivos específicos destacam-se:

a. Identificar cenários de riscos ambientais inerentes às atividades de
estocagem em armazéns;
b. Apontar diretrizes para elaboração de proposta de gerenciamento de
riscos ambientais da atividade de descarregamento, transporte e estocagem em
armazéns.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os procedimentos metodológicos adotados para o desenvolvimento deste
trabalho consistiram em:

a. Revisão bibliográfica
Incluiu conceitos para compreender o comportamento da substância sulfato de
sódio com o intuito de se identificar os riscos potenciais à saúde e ao meio ambiente
provocados pelo mesmo, dessa forma detectou-se a necessidade de se levantar
informações sobre poluição atmosférica, equipamentos de proteção individual e
gerenciamento de riscos que diz respeito a como minimizar os riscos encontrados
conforme abordado no Capítulo 4.

b. Caracterização da área de estudo onde ocorrem descarregamento, transporte
e armazenamento do sulfato de sódio
Para a caracterização da área de estudo foram levantados dados da área do
Porto de Santos, bem como visitas técnicas em algumas empresas para
acompanhamento, in locu, de suas respectivas atividades. As empresas foram
selecionadas por serem as maiores em seus respectivos setores de atuação, por
estarem dispostas a fornecer informações para realização da pesquisa e interesse
nos seus resultados para melhorias futuras.
Foram realizadas entrevistas com representantes da CCR, Comport, Master
e Rodrimar e houve o acompanhamento das atividades das empresas Comport,
Master e Rodrimar. A identidade das empresas é preservada.

c. Elaboração de cenários de riscos
Os cenários de riscos foram determinados com base nas análises prévias
realizadas durante as visitas técnicas ao cais do Porto de Santos, nas empresas de
armazenamento de sulfato de sódio e entrevistas, e conversas informais com
profissionais que atuam na importação e operação do produto.
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d. Análise de cenários de riscos
A determinação do método de análise de riscos a ser utilizado foi realizada a
partir dos métodos pesquisados na revisão bibliográfica apresentada no Capítulo 4
desta pesquisa. Optou-se pela aplicação do método de Análise Preliminar de Riscos
juntamente com Análise de Riscos Ambientais. Em síntese, o método utilizado é
baseado na metodologia de planilha apresentada pela Análise Preliminar de Riscos
com a adição de colunas com itens focados em riscos ambientais analisados na
Análise de Riscos Ambientais.

e. Levantamento e análise de dados primários, aplicando-se questionários aos
funcionários de três empresas que manipulam o produto.
As empresas foram escolhidas com base primeiramente no tipo de atividade
executada, assim somente empresas cuja atividade foco do serviço baseava-se na
manipulação direta do sulfato de sódio foram selecionadas.
O segundo item de verificação no processo de escolha foi a facilidade de
contato com as mesmas e consequentemente a obtenção de dados coerentes e
significativos. Por fim, decidiu-se por três empresas que apresentavam ambas as
características analisadas.
Uma vez que o escopo da pesquisa foi baseado em questões que podem ser
relacionadas a processos trabalhistas, decidiu pelo anonimato das empresas. Dessa
forma, são denominadas neste trabalho como empresas A, B e C.
Optou-se pela aplicação de dois tipos de questionário baseados na técnica de
Entrevistas Estruturadas, um destinado à empresa e outro para os funcionários,
apresentados nos Anexos I e II. Os questionários foram elaborados com base no
modelo da International Atomic Energy Agency (IAEA) para auto-avaliação em
relação a quesitos de segurança.
A aplicação dos questionários tem como objetivo identificar as características
pessoais de cada funcionário e empresa, a cultura de segurança e fatores
organizacionais da empresa bem como analisar os resultados.
Foram contatadas duas empresas que armazenam e manuseiam o sulfato de
sódio na região do Porto de Santos e uma empresa responsável pela importação e
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operação no Porto para apresentação da proposta de trabalho e solicitação de
aplicação dos questionários.
Entendendo o propósito de melhoria dos procedimentos com foco na saúde
dos trabalhadores, meio ambiente e vizinhança, as empresas se comprometeram a
auxiliar a pesquisa. Assim, foram enviados os questionários e uma carta de
apresentação aos técnicos de segurança de cada uma das empresas.
Assim, divididos em pequenos grupos, funcionários dos setores administrativo
e operacional reuniram-se em salas de reunião e foram instruídos sobre o propósito
da pesquisa, a importância de se responder fidedignamente, a confidencialidade dos
dados apresentados e receberam o material a ser preenchido.
A elaboração do questionário para os funcionários foi baseada em três tipos de
questões: o primeiro conjunto engloba questões de ordem pessoal como: idade,
sexo, tempo de admissão na empresa, função na empresa e grau de escolaridade
para se conhecer a amostra populacional pesquisada. O segundo conjunto teve
como objetivo entender como se dá a questão do conhecimento das atividades de
trabalho e os quesitos de segurança dentro da empresa. O terceiro conjunto
continha questões sobre o entendimento dos funcionários em relação ao sulfato de
sódio e os problemas de saúde que supostamente podem ser desencadeados pelo
seu manuseio.
O questionário para as empresas apresenta perguntas sobre gestão de
pessoas: ramo de atuação da empresa, tempo de trabalho no mercado, número total
de funcionários, turnover(1), afastamentos por acidentes de trabalho, equipamentos
de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual oferecidos e
procedimentos de segurança adotados.
O procedimento de tabulação de dados foi realizado somente com as planilhas
de questionários preenchidos pelos funcionários e apresentado no Anexo III. Os
resultados dos questionários preenchidos pelas empresas foram apresentados em
forma de texto no Capítulo 6 complementado por comentários sobre a análise dos
questionários de seus respectivos funcionários.
A análise dos dados se deu por meio da classificação de subgrupos dentro da
população amostral analisada.
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f. Elaboração de diretrizes para proposta de gerenciamento de riscos para as
atividades de descarregamento, transporte e armazenamento do sulfato de
sódio na região do Porto de Santos.
As diretrizes levantadas para elaboração de proposta de gerenciamento de
riscos para as atividades estudadas neste trabalho foram elaboradas com base nos
resultados da análise de riscos, dos questionários e das visitas em campo, além dos
dados analisados na revisão bibliográfica; buscando acrescentar informações
relevantes ao modelo básico utilizado usualmente para elaboração dos Programas
de Gerenciamento de Riscos – PGR.
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4 REFERENCIAL TEÓRICO
Este trabalho está fundamentado em três importantes temas, que consideram a
compreensão das características do sulfato de sódio, o entendimento de conceitos
de poluição e sua correlação com este produto e aos aspectos relativos aos riscos
ambientais decorrentes da manipulação do produto.

4.1 Sulfato de sódio (Na2SO4)
O sulfato de sódio é uma substância esbranquiçada, sólida e de granulometria
variável em decorrência do fornecedor e do tipo de peneiramento mecânico ao qual
é submetido (previamente solicitado pelo comprador ou importador). Suas principais
características estão descritas no Quadro 01 e sua fórmula estrutural é ilustrada pela
Figura 03:

CARACTERÍSTICAS

DESCRIÇÃO

Fórmula molecular

Na2SO4

Número CAS

7757-82-6

Sinônimos

Ácido sulfúrico e sulfato de sódio anidro

Massa molecular

142,04 g/mol

Ponto de fusão

884ºC

Densidade

2,70 g/ml

Solubilidade em 100g/H2O 0ºC

4,76 g

Quadro 01 – Características físico-químicas do sulfato de sódio (Na2SO4)
Fonte: Rendon et.al. (2009) e UNEP (2005)

Figura 03 – Estrutura molecular do sulfato de sódio
Fonte: Autora
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O composto sulfato de sódio é solúvel em água, hidróxido de sódio (NaOH
10%) e ácido clorídrico (HCl 1M). Em temperatura ambiente, o produto não é solúvel
em glicerol, nem em álcool. Também não possui propriedades oxidantes, explosivas
ou inflamáveis (UNEP, 2005).
Em meio aquoso, o sulfato de sódio dissocia-se totalmente em seus íons de
sódio e sulfato, não havendo possibilidade de hidrólise entre os mesmos. Em termos
práticos, em contato com a água, o sulfato de sódio, geralmente em pó, aglutina-se e
forma um único corpo sólido.
Ele pode ser formado laboratorialmente pela reação entre o ácido sulfúrico e a
soda cáustica (hidróxido de sódio) ou naturalmente por meio de beneficiamento de
minerais. Quando produzido por meio artificial e comercializado, o sulfato de sódio é
geralmente obtido como subproduto da produção de ácido ascórbico, celulose, ácido
hidroclorídrico, carbonato de lítio, rayon, sílica ou dicromato de sódio (USGS, 2013).
A Figura 04 ilustra a reação citada.

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O
Figura 04 – Reação química para produção artificial de sulfato de sódio
Fonte: Autora

Existe uma diversa gama de minerais que possuem em sua composição
porcentagens de sulfato de sódio, alguns destes são apresentados no Quadro 02
juntamente com a porcentagem do composto existente:
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MINERAL

COMPOSIÇÃO

%Na2SO4

Thenardite anidro

Na2SO4

100

Hankisite

9Na2SO4·2Na2CO3·KCl

81,7

D'ansite

9Na2SO4·MgSO4·3NaCl

81,2

Lecontite

(Na,NH4,K)2SO4·2H2O

<79,8

Vanthoffite

3Na2SO4·MgSO4

78

Hectorfloresite

4Na2SO4·4NaClO3

74,1

Sulphohalite

2Na2SO4·NaCl·NaF

73,9

Burkeite

Na6(SO4)2(CO3)

72,8

Eugsterite

2Na2SO4·CaSO4·2H2O

62,3

Darapskite

NaNO3·Na2SO4·H2O

58

Hidro-glauberite

5Na2SO4·3CaSO4·6H2O

57,9

Glauberite

Na2SO4·CaSO4

51,1

Loweite

MgSO4·Na2SO4·2½H2O

46,2

Ferrinatrite

3Na2SO4Fe2(SO4)3·6H2O

45,6

Mirabilite

Na2SO4·10H2O

44,1

Bleodite

MgSO4·Na2SO4·H2O

42,5

Kroehnkite

CuSO4·Na2SO4·2H2O

42,1

Nickelbloedite

Na2Ni(SO4)2·4H2O

40,3

Sideronatrite

Na2Fe(SO4)2(OH)·3H2O

38,9

Caracolite

Pb(OH)Cl·Na2SO4

35,4

Palmierite

(K,Na)2Pb(SO4)2

<31,9

Tychite

2MgCO3·2Na2CO3·Na2SO4

27,2

Aphthitalite

(K,Na)3Na(SO4)2

21-38

Tamarugite

Na2SO4·Al2(SO4)3·12H2O

20,3

Natrocalcite

Cu4(OH)2SO4·Na2SO4·2H2O

18,8

Almeriite

Na2SO4·Al2(SO4)3·5Al(OH)3·H2O

15,9

Mendozite

Na2SO4·Al2(SO4)3·24H2O

15,5

Natrojarosite

Na2Fe6(OH)12(SO4)4

14,7

Noselite

3Na2Al2Si2O8·Na2SO4

14,3

Slavikite

(Na,K)2SO4·Fe10(OH)6(SO4)12·63H2O

<4,6

Quadro 02 – Fontes naturais de sulfato de sódio (Na2SO4)
Fonte: KOGAL et.al. (1994)
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A Figura 05 ilustra as regiões mundiais que possuem depósitos naturais
economicamente viáveis para extração de minérios fontes de sulfato de sódio.
Sucintamente, estes depósitos são resultados da evaporação de mares internos ou
lagos, ou seja, por meio de demorados processos geológicos de erosão de rochas
magmáticas por processos naturais. Quando há desprendimento de partículas de
cálcio, elas são transportadas por água em rios ou córregos até chegarem a uma
área de lago ou mar onde decantam. Então, quando entram em contato com o
enxofre, as partículas de sódio precipitam-se na forma de sulfato de sódio. O enxofre
pode vir do intemperismo do mineral pirita (sulfeto de ferro), a partir de erupções
vulcânicas, ou de leitos de gipsita (sulfato de cálcio) (MEC, 2012).

Figura 05 – Depósitos naturais de minérios para produção de Na2SO4
Fonte: IHS (2012)

A China é o maior produtor e exportador mundial de sulfato de sódio, em
produto obtido tanto por meio natural quanto artificial, sendo a província de Jiangsu
a maior área chinesa de produção dessa substância. Com base nos dados históricos
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da produção anual, acredita-se que em 2013 a produção chinesa alcance 4,8
milhões de toneladas de sulfato de sódio, representando 70% da produção mundial
(USGS, 2013).
Os Estados Unidos possuem reserva mineral para produção de sulfato de
sódio de 860 milhões de toneladas, sendo sua maior reserva a localizada no Lago
Searles na Califórnia (450 milhões de toneladas). A Espanha possui cerca de 180
milhões de toneladas em seu depósito, sendo assim capaz de exportar quantidade
substancial, inclusive para o Brasil. Já o México, apesar de dispor de cerca de 170
milhões de toneladas de minérios, não possui histórico de exportação expressivo. O
depósito canadense possui cerca de 84 milhões de toneladas de mineral, jazida
menor do que a americana (USGS, 2013). Juntamente com os depósitos menores, a
disponibilidade natural de sulfato de sódio supera 3,3 milhões de toneladas. Dessa
forma, os depósitos naturais mundiais são capazes de suprir a demanda de
utilização de sulfato de sódio por centenas de anos.
Além de ser o maior produtor de sulfato de sódio no mundo, a China também
é o maior consumidor da substância. No ano de 2012, o consumo chinês foi de 65%
do consumo mundial, seguido pelo consumo no continente europeu 8% e pelo
brasileiro de cerca de 6% (IHS, 2012). A Figura 06 ilustra o consumo de sulfato de
sódio por região mundial.

Figura 06 – Consumo de sulfato de sódio ao redor do mundo (2012)
Fonte: IHS (2012)
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No Brail, segundo o manual Produto Químico Brasileiro – Brazilian Chemicals
existem oito empresas que produzem o sulfato de sódio por meio artificial, porém
três delas tem suas produções direcionadas ao mercado de exportação e parte das
outras utiliza o produto para consumo próprio (ABIQUIM, 2012).
Com o intuito de confirmar as informações verificadas no manual da
ABIQUIM, as empresas produtoras de sulfato de sódio foram contatadas via
telefone. Nestas ligações, solicitou-se contato com o departamento comercial da
empresa para elaboração de proposta de venda de uma tonelada do produto. Foi
utilizado este volume por representar um montante razoável para pequena produção
industrial e passível de comparação com valores de importação. Nos casos nos
quais não houve sucesso no contato telefônico, as respectivas páginas virtuais das
empresas foram acessadas com o objetivo de coleta das mesmas informações
solicitadas nos contatos telefônicos.
O Quadro 03 apresenta a síntese dos dados coletados por meio de ligações
telefônicas e pelas páginas virtuais das empresas. Nota-se que das oito empresas
listadas no manual da Abiquim: uma empresa não foi localizada; com duas
empresas não foi possível o contato telefônico e o manual indica que ambas
somente trabalham com importação; e nenhuma das demais cinco empresas possui
volume de uma tonelada para comercialização.
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EMPRESA

DESCRIÇÃO

Aksell Química

Produto disponível, segundo a página virtual, porém
somente para exportação segundo ABIQUIM

CBL

Por contato telefônico a empresa afirmou não possuir
volume de 1ton para comercialização

Cenibra

Por contato telefônico a empresa afirmou não possuir
volume de 1ton para comercialização

Fibracel

Não encontrada

International Paper

Por contato telefônico a empresa afirmou não possuir
volume de 1ton para comercialização

Jari

Por contato telefônico a empresa afirmou não possuir
volume de 1ton para comercialização

Labsynth

Produto disponível, segundo a página virtual, porém
em embalagens de pequeno volume e segundo a
ABIQUIM somente para exportação

VMN

Por contato telefônico a empresa afirmou não possuir
volume de 1ton para comercialização

Quadro 03 – Empresas brasileiras produtoras de sulfato de sódio (Na2SO4)
Fonte: ABIQUIM (2012) modificado pela autora

As figuras a seguir ilustram a representatividade econômica dos países
produtores e consumidores potenciais de sulfato de sódio ao redor do mundo (CCR,
2010).
A Figura 07 apresenta os dados sobre a representatividade de venda do
sulfato de sódio por países estrangeiros para o Brasil. Nota-se que, no ano de 2009
a China foi a maior vendedor de sulfato de sódio, tendo uma participação de 66% do
total de importações, seguida somente pela Espanha que contribuiu com 31% do
produto recebido pelo Brasil.
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Figura 07 – Representatividade de importações de sulfato de sódio em 2009 por países
estrangeiros para o Brasil
Fonte: CCR (2010)

As Figuras 08 e 09 ilustram dados relativos às toneladas de sulfato de sódio
importados pelo Brasil mensalmente durante o ano de 2009. Nota-se que, a
quantidade de importação mensal tem crescimento e diminuição diretamente
proporcional à importação proveniente da China. A Espanha também contribui para
a balança de importação brasileira, porém cuja expressividade é visivelmente menor.
Esse cenário pode ser justificado pelo custo da produção chinesa ser mais baixo do
que a espanhola.

31

Figura 08 – Dados de importação mensal de 2009
Fonte: CCR (2010)

Figura 09 – Representatividade de importações de sulfato de sódio no 1º quadrimestre de
2009 por países estrangeiros para o Brasil
Fonte: CCR (2010)

No primeiro quadrimestre de 2010, a China continuou liderando a exportação
de sulfato de sódio ao Brasil, seguido pela Espanha. Porém neste ano, os Estados
Unidos representavam 7% da produção e a Argentina 1%, conforme Figura 10.
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Figura 10 – Dados de importação mensal de 2010 (jan – abr)
Fonte: CCR (2010)

As altas e efetivas participações de mercado da China e da Espanha ilustram
de forma bastante coerente à questão de que os depósitos naturais de sulfato de
sódio são as fontes mais econômicas para se conseguir o produto. Desta forma, a
exploração econômica da mesma traduz-se em uma atividade de grande
rentabilidade para os respectivos países que as possuem, uma vez que a produção
artificial proposital é inviável.

4.1.1 Inventário de Emissões Tóxicas – Agência de Proteção Ambiental Americana
(EPA)
O Programa Inventário de Emissões Tóxicas (Toxics Release Inventory – TRI
Program) foi criado em 1986 como ação do governo Americano frente a uma série
de grandes acidentes que criaram grande preocupação a respeito do preparo para
atendendimento a emergências químicas e a disponibilidade de informações sobre
substâncias perigosas.
Este programa, tem como objetivo acompanhar o gerenciamento de
substâncias químicas tóxicas que possam ser ameaças à saúde humana e ao meio
ambiente. Assim, indústrias que manipulam produtos químicos, listados pela Agência
de Proteção Ambiental Americana como tóxicos, devem enviar anualmente ao
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governo um inventário contendo os volumes dessas substâncias: emitidos (no ar
e/ou água, ou dispostos em aterros) ou gerenciados por meio de reciclagem,
recuperação e tratamento de energia.
Desde sua criação até hoje, a lista passou por uma serie de modificações que
incluem inclusões e exclusões de substâncias. Hoje são 650 químicos listados, cujas
características incluem efeitos cancerígenos, impactos negativos significantes para a
saúde humana e/ou ao meio ambiente. Estas modificações foram decorrentes de
solicitações da sociedade e de manifestações do próprio governo americano.
Em agosto de 1988, a Hoechst Celanese Corporation solicitou à Agência
Nacional de Proteção Ambiental Americana (Environmental Protection Agency –
EPA), por meio de uma petição, que o sulfato de sódio fosse removido da lista de
substâncias químicas tóxicas, simplesmente pelo fato deste composto não
apresentar danos potenciais à saúde humana ou ao meio ambiente. Depois de
analisar o documento a EPA decidiu retirar o sulfato de sódio da lista de emissões
tóxicas americanas (EPA, 1989).
A Hoechst Celanese Corporation é uma empresa fundada na Alemanha em
1863 e cujo produto inicial era a produção de corantes sintéticos. Após uma série de
fusões e aquisições durante os anos, hoje faz parte do grupo Sanofi-Aventis e
produz vacinas, produtos farmacêuticos, e de saúde animal. Não comercializa o
sulfato de sódio, porém o utiliza como matéria-prima (SANOFI AVENTIS, 2013).
A curiosidade fica por conta de alguns fatos: uma outra corporação havia
solicitado em 1988 a retirada do sulfato de sódio da lista de inventário de emissões,
porém teve seu pedido recusado; o sulfato de sódio fez parte somente do primeiro
inventário emitido pelas empresas americanas, neste evento, 97% dos inventários
sobre emissões em corpos d’água se referiam às emissões de sulfato de sódio ou de
derivados desta substância (EPA, 2013).
O índice de toxicidade aguda (LD50) do sulfato de sódio para ingestão ainda
não foi determinado para humanos, porém a EPA supõe que o valor ultrapasse
5000mg/kg (alto valor), sendo que em experiências clínicas com humanos foi
demonstrado que a ingestão do produto em concentrações entre 300mg/kg e 20g/kg
já causam diarreia em adultos. Quanto à inalação de partículas em forma de
aerossol o valor é de 10 mg/m³, mostrando assim uma fragilidade muito maior do
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que para ingestão. Não há muitos dados sobre as consequências dérmicas do
contato com produto, porém sabe-se que é irritante para os olhos. O estudo
realizado pela EPA não apresenta dados sobre danos respiratórios, por inexistência
de dados. Da mesma forma, não há índices de dose resposta para danos de pele ou
respiratórios disponíveis (UNEP, 2005). Também segundo este estudo do UNEP,
não há dados conclusivos sobre genotoxicidade ou carcinogenicidade do produto.
Com base nesse contexto, serão levantados os possíveis danos à saúde
decorrente da manipulação do sulfato de sódio. O estudo será realizado por meio da
aplicação de questionários aplicados em empresas e seus funcionários que tenham
como atividade central serviços de manipulação do produto diretamente; e da
avaliação de riscos à saúde e ao meio ambiente ocasionados pelo produto.

4.2 Poluição
Para compreender os impactos da manipulação do sulfato de sódio é preciso
conhecer o conceito de poluição.
Há algumas definições teóricas sobre o que é a poluição. Para Barbieri,
poluição é o produto de resíduos de atividades humanas, não degradados, durante
um espaço de tempo considerado razoável. Para Brilhante et.al., poluição é a
denominação para distúrbios ambientais relacionados às consequências negativas
tais como: deslocamentos populacionais, desequilíbrio social e deteriorização da
qualidade de vida (BARBIERI, 2004; BRAGA et.al., 2002)
Em linhas gerais, a poluição é um dos aspectos mais marcantes e sua
percepção dá-se geralmente da seguinte forma: em nível local, próximo às fontes
geradoras e em seguida em nível regional, pois ela não respeita fronteiras entre
países ou regiões (BARBIERI, 2004).
Segundo a Resolução nº 3 de 28 de junho de 1990 do Conselho Nacional do
Meio Ambiente – CONAMA, poluição é “Qualquer forma de matéria ou energia com
intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo
com os níveis estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo
ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à
fauna e à flora, ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade, e às
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atividades normais da comunidade”. A Figura 11 ilustra de forma esquemática quais
são as vias percorridas pelos poluentes até que atinjam os seres humanos.

Ar

Poluente

Solo

Alimentos

Homem

Água

Figura 11 – Rotas de exposição de poluentes no meio ambiente
Fonte: RESENDE (2007) modificado

A poluição não deve afetar a qualidade dos bens a proteger, que de acordo
com a Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA (Lei 6.938/81) são:
• a saúde e o bem-estar da população;
• a fauna e a flora;
• a qualidade do solo, das águas e do ar;
• os interesses de proteção à natureza/paisagem;
• a ordenação territorial e planejamento regional e urbano;
• a segurança e ordem pública.

As fontes de poluição podem ser classificadas em relação a: origem, fonte e
emissão.
Quanto à origem os poluentes podem ser gerados por fontes naturais ou por
fontes antrópicas. Como exemplos de fontes naturais tem-se a alta concentração de
magnésio em determinada região e queimadas espontâneas. São exemplos de
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fontes antrópicas: uso de defensivos agrícolas, produção de insumos químicos e
queima de combustíveis fósseis (BARBIERI, 2004).
Em relação às fontes, os poluentes podem ser móveis, como os veículos, ou
fixas como os portos e os armazéns. As fontes móveis, em geral, são mais difíceis
de serem mensuradas ou autuadas, pois o nível de poluição gerado deve ser
associado à fonte de forma coerente e eficaz. Com relação à classificação de acordo
com o tipo de emissão, a poluição pode ser pontual ou difusa. A poluição difusa é
gerada por um poluidor dificilmente identificado, pois pode ser qualquer um em um
raio de distância, enquanto que a pontual é facilmente detectável, como uma
indústria (BARBIERI, 2004).
O presente estudo adota a definição de Braga et.al. (2002) que diz que a
poluição é uma alteração indesejável nas características físicas, químicas ou
biológicas da atmosfera, litosfera ou hidrosfera, provocadas por atividades ou
intervenções antrópicas no meio ambiente que possam causar danos à
sobrevivência ou às atividades humanas ou de outros seres vivos. A poluição está
associada à concentração de poluentes no meio ambiente, sendo poluentes os
resíduos gerados por atividades antrópicas que causam impacto negativo (BRAGA
et.al., 2002).
O desenvolvimento de técnicas para capturar, tratar e dispor poluentes é
constante, dada a grande quantidade de poluentes gerados por atividades
antrópicas e a necessidade de surgimento de novos produtos e processos para
aumento da eficiência dos recursos produtivos e redução substancial dos níveis de
emissão.

4.2.1 Poluição do ar
O material particulado é caracterizado pela mistura de partículas sólidas ou
líquidas encontradas no ar, ele pode ser tanto emitido diretamente na atmosfera
quanto se formar na atmosfera a partir de gases primários. Parte destas partículas
pode ser vistas a olho nu (poeiras e/ou resíduos) outras somente podem ser vistas
utilizando-se microscópios eletrônicos (MP10 e MP2,5) (EPA, 2006). Estas substâncias

37

presentes no ar são denominadas poluentes quando acima de determinadas
concentrações estipuladas por normativas.
Quando se determina a concentração de um poluente na atmosfera, mede-se
o grau de exposição dos receptores (seres humanos, outros animais, plantas,
materiais) como resultado final do processo de lançamento desse poluente na
atmosfera, a partir de suas fontes de emissão e suas interações na atmosfera, do
ponto de vista físico (diluição) e químico (reações químicas) (CETESB, 2012). O
exame de uma amostra de ar extraída de qualquer ambiente, seja ele de trabalho ou
não, revela sempre a presença de partículas de vários tamanhos, formas e
composições químicas.
Além de causar doenças, o material particulado também causa impactos
negativos ao meio ambiente, como a redução de visibilidade, impactos à vegetação
e ecossistemas, danos às edificações, incômodos à vizinhança, poluição de solo e
água. O tipo de exposição também é fator decisivo para a questão do risco de
problemas de saúde, alguns estão ligados à exposição por longos períodos outras à
exposição de curto período, porém de grande concentração do contaminante
(RESENDE, 2007).
Dentre as partículas não visíveis a olho nu estão os MP 10 que são os
materiais particulados com diâmetro inferior a 10µm e os MP 2,5 que são aqueles com
diâmetro inferior a 2,5µm. As partículas de menor granulometria são, em termos de
tamanho, as que apresentam o maior risco para a saúde humana, pois possuem
facilidade de penetração nas vias respiratórias e pulmões, podendo estar assim
ligadas a doenças respiratórias e cardíacas (SANTOS, 2001; RESENDE, 2007).
Nas atividades de descarregamento, transporte e armazenagem do sulfato de
sódio as partículas ficam em suspensão na forma de poeira que são as partículas
visíveis a olho nu que geram um cenário esbranquiçado.
Geralmente, as poeiras entram no organismo dos seres humanos por meio de
inalação e o efeito desta ação é determinado pelo tipo e concentração dos
compostos químicos existentes nestas partículas, a área do organismo na qual estes
se depositam e o tempo de inalação das poeiras, (SANTOS, 2001).
De

modo

geral,

elas

podem

ser

classificadas

segundo

algumas

características básicas: forma, origem e tamanho da partícula. O formato da
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partícula tem uma alta gama de variação, sendo os mais comuns: esféricos, cúbicos,
irregulares, com formato de flocos, fibras, cadeias, plaquetas ou escamas. Esta
variação determina quais serão os processos de impactação e deposição inercial no
sistema respiratório, da mesma forma que determinam os projetos de instrumentos
adequados para amostragem e análise de partículas e os equipamentos de proteção
mais adequados. De acordo com a origem podem ser classificadas em: minerais,
animais e vegetais. E em relação ao tamanho podem ser classificadas em: inaláveis
(partículas menores que 100µm, capazes de penetrar pelo nariz e pela boca);
torácicas (partículas menores que 25µm, capazes de penetrar além da laringe) e
respiráveis (partículas menores que 10µm, capazes de penetrar na região alveolar)
(SANTOS, 2001).
Em relação à solubilidade de partículas, as solúveis apresentam maior risco à
saúde humana, pois podem ser absorvidas e transportadas para um órgão crítico ou
após a dissolução nos fluídos do organismo humano enquanto que as partículas
pequenas insolúveis podem, em situações mais severas, se depositar nos espaços
mais profundos do pulmão. Elas podem ser removidas por processos fisiológicos do
organismo ou acumuladas no corpo por longos períodos. A combinação desses
diversos processos determina o potencial de risco das poeiras (SANTOS, 1999).
As poeiras são importantes dentre os contaminantes químicos industriais do
ar devido aos efeitos que podem exercer sobre a saúde dos trabalhadores. Os
efeitos variam desde um simples incômodo inicial até doenças mais graves como
pneumoconiose e câncer. O Quadro 04 apresenta os principais efeitos produzidos
por elas.
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EFEITOS

CARACTERÍSTICAS

Efeitos fibrogênicos

Fibrose localizada ou difusa do tecido pulmonar lesões
pulmonares irreversíveis que acarretam graves consequências
cardíacas.

Efeitos
cancerígenos

Agentes carcinogênicos afetam os mecanismos reguladores
bioquímicos transformando as células normais em células
malignas, ou fazendo com que células cancerosas adormecidas
recobrem a atividade.

Efeitos tóxicos
sistêmicos

Ação é exercida de forma exclusiva ou compartilhada em outras
partes do corpo, como no sistema nervoso central, no fígado ou
nos rins.

Efeitos cutâneos

Dermatites irritativas ou alergias como urticária alérgica por
inalação

Efeitos irritantes

Irritação da mucosa dos olhos e do trato respiratório, provocando
avermelhamento, queimação, lacrimejo, tosse, espirro e inchaço

Quadro 04 – Efeitos das partículas em suspensão na saúde humana
Fonte: SANTOS (2001)

O Quadro 05 apresenta as principais características de alguns poluentes
presentes nas emissões atmosféricas conforme apresentado nas diretrizes da
CETESB com a inclusão de uma coluna com informações sobre efeitos gerais à
saúde humana, relacionados a cada um dos poluentes mencionados.

POLUENTE

Partículas Inaláveis (
)e
fumaça
** O sulfato de sódio se encaixa
nesta classificação

CARACTERÍSTICAS

Partículas de material sólido ou líquido que ficam suspensos no ar, na forma
de poeira, neblina, aerossol, fumaça, fuligem, etc. Faixa de tamanho < 100
micra.

FONTES PRINCIPAIS
Processos de combustão
(indústria e veículos
automotores), aerossol
secundário (formado na
atmosfera), dispersão
atmosférica de material sólido
ou líquido.
Processos industriais, veículos
motorizados (exaustão), poeira
de rua ressuspensa, queima
de biomassa. Fontes naturais,
pólen, aerossol, marinho e
solo.

Partículas Totais em Suspensão
(PTS)

Partículas de material sólido ou líquido que ficam suspensos no ar, na forma
de poeira, neblina, aerossol, fumaça, fuligem, etc. Faixa de tamanho < 100
micra.

Dióxido de Enxofre (SO2)

Gás incolor, com forte odor, semelhante ao gás produzido na queima de palitos
de fósforos. Pode ser transformado a
, que na presença de vapor de água,
passa rapidamente a H2SO4. É um importante precursor dos sulfatos, um dos
principais componentes das partículas inaláveis.

Processos que utilizam
queima de óleo combustível,
veículos a diesel, produção de
polpa e papel, fertilizantes.

Gás marrom avermelhado, com odor forte e muito irritante. Pode levar à
formação de ácido nítrico, nitratos (o qual contribui para o aumento das
partículas inaláveis na atmosfera) e compostos orgânicos tóxicos.

Processos de combustão
envolvendo veículos
automotores, processos
industriais, usinas térmicas
que utilizam óleo ou gás,
incinerações.

Dióxido de Nitrogênio (NO2)

Gás incolor, inodoro e insípido.

Combustão incompleta em
veículos automotores

Gás incolor, inodoro nas concentrações ambientais e o principal componente
da névoa fotoquímica.

Não é emitido diretamente
para a atmosfera. É produzido
fotoquimicamente pela
radiação solar sobre os óxidos
de nitrogênio e compostos
orgânicos voláteis.

Monóxido de Carbono (CO)

Ozônio (O3)

EFEITOS GERAIS
AO MEIO
AMBIENTE
Danos à
vegetação,
deterioração da
visibilidade e
contaminação do
solo.

EFEITOS GERAIS À SAÚDE
Problemas respiratórios,
efeitos fibrogênicos, efeitos
cancerígenos, efeitos tóxicos
sistêmicos, efeitos cutâneos e
efeitos irritantes.

Danos à
vegetação,
deterioração da
visibilidade e
contaminação do
solo.
Pode levar à
formação de chuva
ácida, causar
corrosão aos
materiais e danos
à vegetação:
folhas e colheitas.

Problemas respiratórios,
efeitos fibrogênicos, efeitos
cancerígenos, efeitos tóxicos
sistêmicos, efeitos cutâneos e
efeitos irritantes.

Pode levar à
formação de chuva
ácida, danos à
vegetação e à
colheita.

Problemas respiratórios,
efeitos irritantes, aperto no
peito, dor de cabeça, náusea e
perda gradual de força.

Problemas respiratórios
e
cardiovasculares.

Problemas respiratórios,
no sistema nervoso, colapso
cardiovascular, insuficiência
renal,
desorientação, alucinações,
tremor, perda da
audição, distúrbios na visão,
sufocamento, dor de cabeça,
tonturas, palpitações
cardíacas,
fraqueza, confusão mental e
náuseas até convulsões,
inconsciência e morte.
Danos às
colheitas, à
vegetação natural,
plantações
agrícolas, plantas
ornamentais.

Problemas respiratórios.

Quadro 05 – Caracterização de poluentes atmosféricos
Fonte: CETESB (2012) modificado pela autora
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Segundo a CETESB, para se determinar os índices de qualidade do ar é
necessário verificar os seguintes aspectos:
a. Avaliar a qualidade do ar à luz de limites estabelecidos para proteger a
saúde e o bem estar das pessoas;
b. Obter informações que possam indicar os impactos sobre a fauna, flora
e o meio ambiente em geral;
c. Acompanhar as tendências e mudanças na qualidade do ar devido às
alterações nas emissões dos poluentes;
d. Informar à população, órgãos públicos e sociedade em geral os níveis
presentes da contaminação do ar;
e. Avaliar a qualidade do ar em situações específicas;
f. Fornecer dados para ativar ações de controle, quando os níveis de
poluentes na atmosfera possam representar risco à saúde pública;
g. Fornecer dados para subsidiar estudos epidemiológicos; e
h. Subsidiar o planejamento de ações de controle e licenciamento
ambiental.
Conforme critérios estabelecidos pela CETESB, o Quadro 06 sintetiza o que
quer dizer cada uma das classificações dadas para a qualidade do ar e quais as
medidas que devem ser tomadas pela população.

41

QUALIDADE

SIGNIFICADO

Boa

Praticamente não há riscos à saúde
Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas
com doenças respiratórias e cardíacas), podem
apresentar sintomas como tosse seca e cansaço. A
população, em geral, não é afetada.
Toda a população pode apresentar sintomas como tosse
seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta. Pessoas
de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com
doenças respiratórias e cardíacas), podem apresentar
efeitos mais sérios na saúde.

Regular

Inadequada

Má

Toda a população pode apresentar agravamento dos
sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos,
nariz e garganta e ainda apresentar falta de ar e
respiração ofegante. Efeitos ainda mais graves à saúde de
grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com
problemas cardiovasculares).

Péssima

Toda a população pode apresentar sérios riscos de
manifestações de doenças respiratórias e
cardiovasculares. Aumento de mortes prematuras em
pessoas de grupos sensíveis.

MEDIDAS PARA EVITAR
DANOS À SAÚDE HUMANA
Não há necessidade
Não há necessidade

Evitar esforço físico pesado ao
ar livre, principalmente pessoas
com doenças cardíacas ou
pulmonares, idosos e crianças
Evitar qualquer esforço físico
ao ar livre, principalmente
pessoas com doenças
cardíacas ou pulmonares,
idosos e crianças.
Evitar sair ao ar livre,
principalmente pessoas com
doenças cardíacas ou
respiratórias, idosos e crianças

Todas as pessoas devem evitar
qualquer atividade ao ar livre

Quadro 06 – Classificação de emissões atmosféricas e medidas mitigatórias para danos à saúde humana
Fonte: CETESB (2012)
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4.2.2 Legislação ocupacional para material particulado
A American Conference of Governmental Industrial Hygienists – ACGIH é
uma confederação americana cujo objetivo é subsidiar tecnicamente as ações para
assegurar regularidade nas práticas de saúde ocupacional, meio ambiente e
segurança. Dentre suas ações, definiu os limites de exposição como os valores
referentes às concentrações das substâncias químicas dispersas no ar que
representam as condições sob as quais se supõe que a maioria dos trabalhadores
possa estar exposta diariamente sem sofrer efeitos adversos à sua saúde (ACGIH,
2013).
A Declaração de Princípios no uso dos Valores Limites de Exposição,
aprovada pela direção da ACGIH, em março de 1988, diz: "Os valores limites de
exposição não foram desenvolvidos para serem usados como normas legais, e a
ACGIH não recomenda seu uso como tal. Contudo, reconhece-se que, em certas
situações,

pessoas

ou

organizações

possam

querer

fazer

uso

destas

recomendações ou guias como suplemento para seus programas de saúde e
segurança ocupacional. A ACGIH não se opõe ao uso desta forma, desde que o uso
dos limites de exposição venham a contribuir para a otimização da proteção do
trabalhador. Não obstante, os usuários devem reconhecer as restrições e limitações
nessa utilização, assumindo as responsabilidades por este tipo de uso.” (ACGIH,
1988).
Segundo a Norma Regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho e Emprego
– MTE brasileiro: “Entende-se por “Limite de Tolerância”, para os fins desta Norma, a
concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o
tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador,
durante a sua vida laboral.” (MTE, 2013). Dessa forma, será entendido como
sinônimos os termos limite de exposição e limite de tolerância.
O estabelecimento de limites de exposição é tarefa de uma grande
quantidade de organizações ao redor do mundo, entre elas pode-se citar: World
Health Organization – WHO (Organização Mundial da Saúde – OMS), Occupacional
Safety and Healthy Administration – OSHA (Divisão de administração da saúde e
segurança do Ministérios do Trabalho Americano), Japanese Association of
Industrial Health (Associação Japonesa para Saúde Industrial), European Agency for
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Safety and Health at Work (Agência Européia para Saúde e Segurança no Trabalho).
Muitas vezes, estas organizações utilizam dados provenientes da ACGIH que foi a
pioneira no estabelecimento dos limites, porém podem-se encontrar variações para
os valores de uma mesma substância. Em nenhuma destas fontes de dados foi
encontrado o valor de limite de exposição para o sulfato de sódio, já que esta não é
considerada uma substância perigosa (Na2SO4).
Para determinação dos limites podem ser utilizadas algumas técnicas: dados
obtidos da experiência na indústria, de estudos experimentais com humanos ou com
animais, o que causa variações de resultados. Porém, não são considerados fatores
como: diferenças de suscetibilidade entre indivíduos; suscetibilidade diferenciada por
gênero e idade; diferenças genéticas na população; diferenças no estado de saúde
dos trabalhadores, como nutrição e doenças anteriores ou atuais que podem ser
agravadas; condições de vida e higiene pessoal; exposição a mais de um
contaminante; influências climáticas (calor, altitude, umidade); diferenças na carga
de trabalho (esforço físico dos trabalhadores). Desta forma, mesmo sendo
ferramentas importantes para o controle de doenças ocupacionais, os valores de
limite de exposição não podem ser considerados como imutáveis, pois não
consideram todas as variáveis existentes entre os seres humanos (SANTOS,2001).

4.2.3 Legislação ocupacional brasileira para material particulado
No Brasil foram instituídas, a partir de 1978, Normas Regulamentadoras que
discorrem sobre assuntos de segurança e medicina do trabalho e devem ser
respeitadas por todas as instituições públicas ou privadas que possuem funcionários
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (BRASIL,1978).
Assim, segundo a NR-1, são de responsabilidade do empregador:
a. Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre
segurança e medicina do trabalho;
b. Elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho,
dando ciência aos empregados por comunicados, cartazes ou meios
eletrônicos; e

45

c. Informar aos trabalhadores:
i.

Os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de
trabalho;

ii.

Os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas
adotadas pela empresa;

iii.

Os

resultados

complementares

dos

exames

de

diagnóstico

médicos
aos

e

de

exames

quais

os

próprios

trabalhadores são submetidos; e
iv.

Os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais
de trabalho.

d. Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a
fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e
medicina do trabalho; e
e. Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de
acidente ou doença relacionada ao trabalho.
Ao mesmo tempo, é de responsabilidade do empregado:
a. Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e
saúde do trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo
empregador;
b. Usar o EPI fornecido pelo empregador;
c. Submeter-se

aos

exames

médicos

previstos

nas

Normas

das

Normas

Regulamentadoras – NR; e
d. Colaborar

com

a

empresa

na

aplicação

Regulamentadoras – NR.
De acordo com a NR 9, todos os empregadores e instituições que admitam
trabalhadores como empregados são obrigados a implantar um Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA que vise a preservação da saúde e
integridade dos trabalhadores, por meio de antecipação, reconhecimento e avaliação
e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que
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possam existir no ambiente de trabalho considerando a proteção do meio ambiente
e dos recursos naturais (BRASIL, 1978).
O PPRA deverá incluir:
a. Antecipação e reconhecimentos dos riscos (identificação, fonte
geradora, meio de propagação, quantidade de trabalhadores expostos,
tipos de exposição, indicadores e medidas de controle existentes);
b. Estabelecimento de prioridade e metas de avaliação e controle;
c. Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores;
d. Implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia;
e. Monitoramento de exposição aos riscos; e
f. Registro e divulgação de dados
Com relação às medidas de controle de riscos ambientais a norma NR-9
instrui que estas devem eliminar, minimizar ou controlar os riscos ambientais quando:
a. Houver risco potencial à saúde;
b. A exposição dos trabalhadores, ao agente de risco, excedam os limites
de exposição impostos pela NR 15, ACGIH ou acordos coletivos; ou
c. Houver caracterização de nexo causal entre situação de trabalho e
danos à saúde de trabalhadores.
Para a comprovação diagnóstica e estabelecimento da relação da doença
com o trabalho, podem ser necessárias informações complementares sobre os
fatores de risco, identificados a partir da entrevista com o paciente e informações
contidas no PPRA. Entretanto, na grande maioria dos casos, o médico ou o
profissional de saúde tem muita dificuldade para conseguir as informações
necessárias para completar o diagnóstico, porque o empregador não cumpre a
legislação ou as informações não existem, perderam-se ou não são confiáveis.
O estabelecimento da relação causal ou nexo técnico entre a doença e o
trabalho é de responsabilidade do médico. Para o estabelecimento do nexo causal
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entre os transtornos de saúde e as atividades do trabalhador, além do exame clínico
(físico e mental) e exames complementares, quando necessário, o médico deve
considerar: a história clínica e ocupacional, decisiva em qualquer diagnóstico e/ou
investigação de nexo causal; estudo do local de trabalho; estudo da organização do
trabalho; os dados epidemiológicos; a literatura atualizada; a ocorrência de quadro
clínico ou subclínico em trabalhador exposto às condições agressivas; a
identificação de riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, de acidentes e
outros; o depoimento e a experiência dos trabalhadores; e os conhecimentos e as
práticas de outras disciplinas e de seus profissionais, sejam ou não da área de
saúde.

4.2.4 Controles de exposição ocupacional à poeira
As poeiras representam riscos para a saúde humana por serem capazes de
penetrar no organismo humano e atingir os órgãos sensíveis à sua ação. Por isso é
necessário conhecer as condições de dispersão de particulados no ar do ambiente
de trabalho para que se possam adotar as medidas adequadas de controle da poeira.
Ressalta-se que a norma brasileira NR-15 trata dos limites de tolerância para abesto,
manganês e seus compostos e sílica livre cristalizada (BRASIL, 1978).
A norma NR-9, que vigora para toda e qualquer atividade comercial que
envolva empregados, preconiza que o estudo, desenvolvimento e implantação de
medidas de proteção coletiva devem ter como objetivo:
a. Medidas para eliminar ou reduzir a utilização ou a formação de agentes
prejudiciais à saúde;
b. Medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes no
ambiente de trabalho; e
c. Medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no
ambiente de trabalho
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As estratégias para controle de poeiras devem visar principalmente a
prevenção de danos à saúde do trabalhador, por meio de medidas de controle
coletivas, que beneficiam o maior número de trabalhadores possível. Dessa forma,
os princípios de tecnologia de controle para poeira são:
a. Sempre que possível, evitar o uso de materiais em pó, ou que poeira
seja formada e liberada durante o processo por meio de:
i.

Substituição de materiais nocivos por outros menos tóxicos ou
que deem origem a menor risco, levando em consideração sua
viabilidade técnica e econômica, e a "não introdução" de um
novo risco; e

ii.

Modificações em processos e equipamentos, visando o menor
risco possível, as facilidades para limpeza e manutenção e
características de isolamento entre o homem e a poeira gerada.

b. Se isto não for possível, conter a poeira de tal forma que esta não se
propague no ambiente de trabalho, seja por:
i.

Enclausuramento;

ii.

Ventilação local exaustora;

iii.

Armazenamento adequado das matérias-primas em pó; e

iv.

Utilização de métodos de umidificação da poeira existente.

c. Se isto não for possível ou suficiente, deve-se isolar a poeira ou diluí-la
no ambiente de trabalho, por meio de:
i.

Ventilação local exaustora: captura o contaminante no seu ponto
de origem que é levado por tubulações, ao exterior ou ao
sistema de coleta adequado, tendo-se o cuidado de evitar a
contaminação do ambiente externo;
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ii.

Ventilação

geral

diluidora:

diminui

a

concentração

de

contaminantes ambientais por meio da introdução de grandes
volumes haja diversas origens de contaminação.
d. E em último caso, colocar um bloqueio na via de entrada do organismo
(vias respiratórias do trabalhador) para impedir que a poeira alcance o
pulmão, por meio de:
i.

Equipamentos de proteção individual

A norma NR-6 trata de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs que é
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. Estes
equipamentos só poderão ser utilizados caso haja o Certificado de Aprovação – CA,
expedido pelo órgão nacional competente em saúde e segurança do trabalho do
MTE (BRASIL, 1978).
Com relação ao EPI, cabe ao empregador:
a. Adquirir o equipamento adequado ao risco de cada atividade;
b. Exigir seu uso;
c. Fornecer somente o equipamento aprovado pelo órgão nacional
competente;
d. Orientar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação;
e. Substituir imediatamente quando houver danos ou extravios;
f. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica;
g. Comunicar o MTE sobre qualquer irregularidade observada; e
h. Registrar o fornecimento do equipamento ao trabalhador
Da mesma forma, é de responsabilidade do empregado:
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a. Utilizar o EPI para a finalidade ao qual se destina;
b. Responsabilizar-se pela guarda e conservação;
c. Comunicar

ao

empregador

qualquer

alteração

que

torne

o

equipamento impróprio para o uso; e
d. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado
A norma NR-6 em seu Anexo I define a lista de EPIs adequados para cada
uma das partes do corpo:
b. Proteção da cabeça
i.

Capacete
• Contra impactos de objetos sobre o crânio;
• Contra choques elétricos de crânio e face; e
• Contra agentes térmicos.

ii.

Capuz ou baclava
• Contra riscos de origem térmica;
• Contra respingos de produtos químicos; e
• Contra agentes abrasivos e escoriantes.

c. Proteção de olhos e face
i.

Óculos
• Contra impactos de partículas volantes;
• Contra luminosidade intensa;
• Contra radiação ultravioleta; e
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• Contra radiação ultravermelha.
ii.

Protetor facial
• Contra impactos de partículas volantes;
• Contra luminosidade intensa;
• Contra radiação ultravioleta;
• Contra radiação ultravermelha; e
• Contra riscos de origem térmica.

iii.

Máscara de solda
• Para proteção de olhos e face.

d. Proteção auditiva
i.

Protetor auditivo
• Circum-auricular;
• De inserção; e
• Semi-auricular.

e. Proteção respiratória
i.

Respirador purificador de ar não motorizado
• Semifacial filtrante contra poeiras e névoas;
• Semifacial filtrante contra poeiras, névoas e fumos;
• Semifacial filtrante contra poeiras, névoas, fumos e
radionuclídeos;
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• Quarto facial, semifacial ou facial com filtros para
materiais particulados para proteção contra poeiras e
névoas;
• Quarto facial, semifacial ou facial com filtros para
materiais particulados para proteção contra poeiras,
névoas e fumos;
• Quarto facial, semifacial ou facial com filtros para
materiais particulados para proteção contra poeiras,
névoas, fumos e radionuclídeos; e
• Quarto facial, semifacial ou facial inteira com filtros
químicos e ou combinados para proteção das vias
respiratórias contra gases e vapores e ou material
particulado.
ii.

Respirador purificador de ar motorizado
• Sem vedação facial tipo touca de proteção respiratória,
capuz ou capacete contra poeira, névoa, fumos e
radionuclídeos e ou contra gases e vapores; e
• Com vedação facial tipo peça semifacial ou facial inteira
para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoa,
fumos e radionuclídeos e ou contra gases e vapores.

iii.

Respirador de adução de ar tipo linha de ar comprimido
• Sem vedação facial de fluxo continuo tipo capuz ou
capacete, em operações de jateamento ou não, para
atmosferas com concentração de oxigênio maior que
12,5%;
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• Com vedação facial de fluxo contínuo tipo peça semifacial
ou facial inteira para atmosferas com concentração de
oxigênio maior que 12,5%;
• De demanda de pressão positiva tipo peça semifacial ou
facial inteira em atmosferas com concentração de
oxigênio maior que 12,5%; e
• De demanda de pressão positiva tipo peça facial inteira
com cilindro auxiliar em atmosferas com concentração de
oxigênio menor ou igual a 12,5%.
f. Proteção do tronco
i.

Vestimentas
• Contra riscos de origem térmica;
• Contra riscos de origem mecânica;
• Contra riscos de origem química;
• Contra riscos de origem radioativa;
• Contra riscos de origem meteorológica; e
• Contra umidade.

g. Proteção dos membros superiores
i.

Luvas
• Contra agentes abrasivos e escoriantes;
• Contra agentes cortantes e perfurantes;
• Contra choques elétricos;
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• Contra agentes térmicos;
• Contra agentes biológicos;
• Contra agentes químicos;
• Contra vibrações;
• Contra umidade; e
• Contra radiações ionizantes.
ii.

Creme protetor
• Contra agentes químicos.

iii.

Mangas para proteção do braço e antebraço
• Contra agentes abrasivos e escoriantes;
• Contra agentes cortantes e perfurantes;
• Contra choques elétricos;
• Contra agentes térmicos; e
• Contra umidade.

iv.

Braçadeiras
• Contra agentes escoriantes; e
• Contra agentes cortantes.

v.

Dedeira
• Contra agentes abrasivos e escoriantes

h. Proteção dos membros inferiores
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i.

Calçado
• Contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos;
• Contra agentes provenientes de energia elétrica;
• Contra agentes abrasivos e escoriantes;
• Contra agentes cortantes e perfurantes;
• Contra umidade; e
• Contra produtos químicos.

ii.

Meias
• Contra baixas temperaturas

iii.

Perneiras
• Contra agentes abrasivos e escoriantes;
• Contra agentes cortantes e perfurantes;
• Contra agentes térmicos;
• Contra umidade; e
• Contra produtos químicos.

iv.

Calça
• Contra agentes abrasivos e escoriantes;
• Contra produtos químicos;
• Contra agentes térmicos; e
• Contra umidade.
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i.

Proteção do corpo inteiro
i.

Macacão
• Contra agentes térmicos;
• Contra produtos químicos; e
• Contra umidade.

ii.

Vestimenta de corpo inteiro
• Contra choque elétrico;
• Contra produtos químicos; e
• Contra umidade.

O ideal seria a eliminação completa (não existência pela não produção) de
qualquer agente que pudesse afetar a saúde nos ambientes de trabalho, mas na
prática isto nem sempre é possível. Para as situações que trabalham com o
manuseio do sulfato de sódio, o que frequentemente se procura atingir é a redução
máxima da concentração de material particulado, de modo a minimizar o risco para a
saúde dos trabalhadores.

4.3 Análise e gestão de riscos
Independente do ramo de atuação, todas as empresas possuem riscos que
podem comprometer o cumprimento de seus objetivos. Por exemplo: uma indústria
que sofre incêndio e perde 80% de sua área produtiva interrompendo 100% de sua
operação tem além da perda de bens materiais, como o prédio e equipamentos que
ali estavam, a possibilidade de não entregar em tempo os produtos a seus clientes e
assim perder espaço no mercado e a diminuição da confiabilidade da marca. Outro
exemplo é o caso verídico da explosão na plataforma da British Petroleum
Deepwater Horizon, no Golfo do México, ano de 2010, que matou 11 pessoas e

57

rompeu tubulações no fundo do oceano derramando uma quantidade estimada entre
3 e 4 milhões de barris de petróleo. O risco neste caso era intrínseco à atividade e
os resultados foram catastróficos, pois além da perda material, houve mortes de
pessoas, desastre ambiental, perda de reputação e uma multa de US$ 4,5 bilhões.
Existe uma infinidade de definições para o termo risco, porém de forma geral,
todos eles englobam a questão da probabilidade. Segundo a ABNT ISO Guia
73:2009, 2009: risco é um desvio em relação ao esperado (negativo ou positivo) da
incerteza nos objetos e pode ser caracterizado pela referência aos eventos
potencias e às consequências. Neste trabalho, utilizaremos a definição de que risco
é a medida do cruzamento entre probabilidade e consequência de ocorrer efeitos
adversos ao meio ambiente e às pessoas, e seu grau varia conforme o efeito
negativo gerado, do menor para maior (IEC/ISO 31000, 2009).
O risco ambiental compreende o que pode acontecer no meio ambiente como
uma indústria ou porto. Esse tipo de risco pode ser subclassificado quanto ao
cenário de simulação/ocorrência (explosão, descarga contínua); modo de exposição
(crônica ou aguda); probabilidade de ocorrência; severidade; reversibilidade;
visibilidade; duração e gravidade de seus efeitos. Podem ainda ser classificados em
tecnológicos ou naturais e agudos ou crônicos conforme apresentado na Figura 12
(BRILHANTE,1999; SÁNCHEZ,2008)
Os riscos naturais são aqueles que apesar de associados aos fatores da
natureza são deflagrados por ações antrópicas. Podem ser subdivididos em cinco
categorias: atmosféricos decorrentes de processos e fenômenos climáticos e/ou
meteorológicos,

hidrológicos

decorrentes

de

fenômenos

como

inundações,

geológicos como erupções vulcânicas e escorregamentos, biológicos decorrentes da
atuação de organismos vivos patogênicos e siderais relacionados a algo proveniente
de fora do planeta (SÁNCHEZ, 2008).
Os riscos tecnológicos são aqueles decorrentes de atividade exercidas pelo
homem, tais como novas tecnologias, produtos e processos produtivos que podem
causar prejuízo à saúde humana e do meio ambiente. Dessa forma, os riscos
decorrentes do uso ou liberação de substâncias químicas, de radiações ionizantes e
de organismos geneticamente modificados são caracterizados como tecnológicos.
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Da mesma forma que o transporte e armazenamento de substâncias químicas são
considerados um risco tecnológico por poder acarretar danos materiais, ao
ecossistema e à saúde das pessoas (BRILHANTE, 1999; SÁNCHEZ, 2008).
Com relação às classificações, os riscos tecnológicos podem ser divididos
entre agudos, quando é possível se estabelecer rapidamente a relação causa-efeito
pois o agente causador e a consequência são perceptíveis, e os crônicos que são
aqueles também chamados de graduais cuja consequência somente é constatada
após longo período de exposição (SÁNCHEZ, 2008).

Riscos
ambientais
Riscos
naturais

Atmosféricos

Agudos

Hidrológicos

Crônicos

Geológicos

Biológicos

Siderais

Figura 12 – Tipologia de riscos ambientais
Fonte: SÁNCHEZ (2008)

Riscos
tecnológicos
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O risco como instrumento de gestão ambiental necessita de decisões
descentralizadas; instruções sólidas e confiáveis; e da aquisição e atualização
contínua de informações (ARAUJO, 2001).
A avaliação de riscos é um processo analítico, que teve sua utilização mais
frequente a partir dos anos 80, e hoje é uma importante ferramenta da política
ambiental, por trazer contribuições para a gestão de riscos, saúde pública e decisões
sobre política ambiental (BRILHANTE, 1999). Sua aplicação abrange desde efeitos
da poluição ambiental nos seres humanos e ecossistemas até decisões financeiras.
As análises de riscos são ferramentas para o gerenciamento de riscos, pois
esses estudos fornecem como resultados: conhecimento detalhado das áreas de
estudo e de seus respectivos perigos; avaliação dos possíveis danos às instalações,
aos trabalhadores, à população externa e ao meio ambiente; subsídios para a
implantação de medidas para a redução e gerenciamentos dos riscos existentes na
instalação. (CETESB, 2001)
Uma análise de riscos bem realizada traz como benefícios a minimização do
impacto ambiental, minimização dos impactos sociais e a maximização dos preceitos
de sustentabilidade dentro do cenário analisado, por meio de maior base técnica
para a tomada de decisões; em contrapartida, uma análise de riscos mal planejada
não traz benefícios e pode até mesmo significar maiores riscos ao meio ambiente e
à sociedade (UNEP, 1999).
Em 1990, o Congresso Norte-Americano constituiu uma comissão cujo objetivo
era consolidar diversos procedimentos de Avaliação de Riscos para propor uma
estrutura de Gestão de Riscos. Esta comissão foi denominada Comissão de
gerenciamento e avaliação de riscos e os resultados dos estudos publicados em
forma de relatório em 1996. Este relatório aborda procedimentos a serem seguidos
para se alcançar o gerenciamento integrado de riscos mais voltado às questões de
saúde pública (COMISSION ON RISK ASSESSMENT AND RISK MANAGEMENT,
1996), descritos a seguir:
a. O primeiro passo diz respeito à definição do problema potencial a ser
analisado e qual o contexto está inserido, são exemplos: doenças
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epidemiológicas,

doenças

ocupacionais,

e

determinação

de

concentrações limites para poluentes no meio ambiente;
b. O segundo passo trata da determinação de quais os riscos que esse
problema pode gerar em relação à manutenção dos níveis de qualidade
de vida da população e do meio ambiente. Dessa forma, classificam-se
em termos de severidade dos efeitos possíveis de acontecerem. Os
efeitos indiretos na saúde humana, provocados a partir dos impactos no
meio ambiente também são considerados;
c. O terceiro passo refere-se ao levantamento de opções de soluções para
os problemas detectados. São levantadas e comparadas as medidas de
mitigação dos riscos encontrados, suas consequências e custos;
d. O quarto passo consiste na decisão sobre qual a melhor, ou as melhores
medidas de mitigação para o problema inicialmente levantado;
e. O quinto passo aborda a aplicação das medidas de mitigação definidas; e
f. O sexto e último passo refere-se à avaliação da eficiência da medida
adotada. Caso a avaliação não dê resultados positivos, será necessário
rever o processo.

4.3.1 Métodos/técnicas de análise de riscos
Existem diversos métodos para a realização de análise de riscos e há casos
nos quais é necessária a composição de mais de um método para realização da
análise. A escolha do método é determinada pelo objetivo do estudo, os dados
disponíveis, o tipo de risco a ser analisado e o grau de expertise do profissional.
As técnicas de análise de riscos têm como objetivo a determinação das medidas
de controle existentes para cada um dos cenários e a análise dos riscos
considerando

as

consequências

potenciais

consequências ocorrerem (AS/NZS 4360, 2003).

e

as

probabilidades

de

tais
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Avaliação de riscos ambientais – Environmental Risk Assessment (EnRA)

4.3.1.1

Esta técnica de avaliação de riscos foi desenvolvida pela Organização das
Nações Unidas para Proteção Ambiental (United Nations Environmental Proteccion –
UNEP). Trata da análise das interações de agentes nocivos, pessoas e o meio
ambiente gerando bases técnicas para avaliação das atuais condições do meio e
fazendo previsões sobre como o cenário evoluirá (EPA, 1999).
Basicamente, o resultado da aplicação desta técnica é responder às seguintes
questões:
a. O que pode dar errado?
b. Qual a probabilidade e severidade deste cenário?
c. O que pode ser realizado para minimização significativa dos danos e
quais são as pessoas que devem estar envolvidas neste processo?
O processo de aplicação da técnica é dividido em algumas etapas:
a. Identificação do problema: quando são enumeradas as questões sobre
quais são/serão os riscos, danos e suas consequências. Participam
desta etapa técnicos especialistas na atividade e a população afetada
(funcionários da empresa, vizinhança);
b. Análise dos problemas identificados: as questões levantadas são
analisadas com base em consequências à degradação da saúde
humana e do meio ambiente, ou seja, quais são os agentes causadores
e os danos causados;
c. Construção de cenários possíveis: verificação de quando e como os
riscos podem se tornar danos reais;
d. Caracterização do risco: o risco deve ser avaliado com base no grau de
severidade das consequências que pode trazer;
e. Levantamento de ações de mitigação do risco: verificação de quais são
as medidas possíveis de serem adotadas para minimizar probabilidade e
consequência da ocorrência do risco; e
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f. Plano de gerenciamento de riscos: toda a informação levantada é
compilada em um documento que serve de base para tomada de
decisão dos gestores competentes
Os passos ilustrados na Figura 13 a seguir servem de base para execução da
análise:

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO
Análise dos riscos sociais

Análise dos riscos ambientais

identificação do perigo

formulação do problema

análise da exposição e dano

análise

caracterização do risco

caracterização do risco

Figura 13 – Etapas da análise de riscos ambientais
Fonte: EPA (1999)

4.3.1.2

Análise Preliminar de Perigos - APP

A Análise Preliminar de Perigos - APP é uma técnica que teve origem na área
militar e hoje faz parte do programa de segurança padrão militar exigido pelo
departamento de defesa dos Estados Unidos desde 1984.
Este é um método simples e indutivo cujo objetivo principal é identificar os
possíveis perigos/riscos que possam ocorrer em uma instalação, numa fase
preliminar do projeto e, com isso, economizar tempo e gastos no eventual
replanejamento (IEC/ISO 31000, 2009).
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A APP é realizada listando-se os perigos associados aos elementos do sistema.
Por exemplo:

a. Fatores do meio ambiente que possam interferir nos equipamentos e
materiais do empreendimento (vibração, descarga atmosférica, umidade ou
temperaturas muito altas, condições extremas);
b. Operação, teste, manutenção e procedimentos emergenciais (dependência do
erro humano, layout/acessibilidade dos equipamentos, disponibilidade de
equipamentos de proteção pessoal entre outros);
c. Recursos de apoio (armazenamento, equipamentos de teste e disponibilidade
de utilidades);
d. Equipamentos relativos à segurança (sistema de alívio, redundância, recursos
para extinção de incêndios e equipamentos de proteção individual);
e. Substâncias e equipamentos perigosos dos empreendimentos (combustíveis,
produtos químicos altamente reativos, substâncias tóxicas, sistemas de alta
pressão e outros sistemas armazenadores de energia); e
f. Interface entre equipamentos do sistema e as substâncias (início e
propagação de incêndio/explosão, sistemas de controle/paralisação).

Esta técnica pode ser utilizada quando há limitada quantidade de dados e
permite que os riscos sejam detectados no início da vida útil do sistema, porém não
oferece informações detalhadas sobre os riscos ou sobre medidas mitigadoras
(IEC/ISO 31000, 2009).

4.3.1.3

Brainstorming

O Brainstorming consiste em uma técnica que envolve um grupo de pessoas com
conhecimentos sobre a atividade da empresa ou processo objeto de estudo. Este
grupo é encorajado a falar livremente sobre potenciais falhas, seus perigos
associados e quais são as opções de medidas de mitigação dos mesmos (IEC/ISO
31000, 2009).
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Pode ser utilizado associado à outra técnica de análise de riscos para subsidiar
inicialmente os dados de análise ou de forma isolada com o intuito de discutir um
assunto de maneira mais profunda (IEC/ISO 31000, 2009).
Porém, ressalta-se que a técnica somente atingirá seu objetivo se houver um
mediador hábil para conduzir o processo de discussão e se os participantes forem
dinâmicos e conhecedores do objeto de estudo. Mesmo assim, não há certeza de
que todos os riscos serão mencionados e analisados (IEC/ISO 31000, 2009).

4.3.1.4

Entrevistas estruturadas

São entrevistas individuais realizadas com base em questionários prévios de
perguntas objetivas que instiguem o entrevistado a analisar os riscos de outro ponto
de vista e se abrirem com o entrevistador. Os entrevistados devem ser pessoas que
se relacionam de diferentes maneiras com a atividade objeto de análise (IEC/ISO
31000, 2009).
Por outro lado, o entrevistador não possui liberdade para adaptações de
questões que possam ser necessárias ao longo da entrevista.
O ideal é que sejam realizadas entrevistas com um número grande de pessoas,
porém esse fato consome longo período do entrevistador (IEC/ISO 31000, 2009).
Por fim os dados são tabulados e apresentados em gráficos comparativos, sendo
que as comparações podem ser realizadas entre qualquer forma de população
amostral: empresas, intuições, gênero, classe social.

4.3.1.5

Checklists

São listas de perigos, riscos e controle de falhas desenvolvidas por especialista
com base em experiências anteriores: análises de riscos anteriores e/ou resultados
de falhas em processos. Estas listas devem ser desenvolvidas de acordo com as
circunstâncias e escopo do projeto (IEC/ISO 31000, 2009).
Os pontos positivos desta técnica são: possibilidade de ser aplicados por
entrevistadores não especialistas, é fácil de ser aplicado e auxilia que todos os
pontos importantes sejam abordados. Por outro lado, o processo de marcação dos
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documentos pode ser feito de forma mecânica sem que haja realmente uma
avaliação (IEC/ISO 31000, 2009).

4.3.1.6

HazOp

O HazOp é um procedimento formal de identificação de riscos às pessoas,
equipamentos, meio ambiente e decisões organizacionais em plantas industriais,
principalmente químicas, petroquímicas e refinarias (IEC/ISO 31000, 2009).
A ideia básica é tentar pensar de maneira livre (brainstorming), em ambiente
controlado de modo a considerar todos os caminhos e possibilidades de falhas de
processo e operacionais (IEC/ISO 31000, 2009).
Para a realização do HazOp, é necessária a disponibilidade de Fluxogramas de
engenharia (Process Flow Diagrams - PFD and Piping and Instrumentation Diagrams
- P&ID’s), Data Sheets dos equipamentos, especificação de materiais de construção
e Balanços de Massa e Energia (IEC/ISO 31000, 2009).
A equipe para a execução do HazOp deve ser multidisciplinar, envolvendo as
áreas de operação, manutenção, segurança e processo. Deve haver um líder do
HazOp para coordenar as reuniões, juntamente com uma pessoa para registrar
todas as discussões, sumarizar e anotar nas planilhas as recomendações e ações
indicadas pelo HazOp.
O HazOp utiliza as seguintes etapas para fazer a análise completa do
fluxograma ou parte da planta industrial a ser analisada:
a. Inicia-se com um fluxograma detalhado;
b. Dividi-se o fluxograma em um determinado número de unidades de
processo. Desta forma, por exemplo, a área do reator deve ser uma
unidade, o tanque de estocagem outra;
c. Seleciona-se uma unidade do processo para o estudo;
d. Descreve-se a função da unidade de estudo dentro do projeto;
e. Aplica-se a palavra guia ao parâmetro de processo para avaliar os
possíveis desvios;
f. Se o desvio é aplicável, determinam-se as possíveis causas;
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g. Avaliam-se as consequências do desvio (se houverem);
h. Em função das causas levantadas bem como das consequências
possíveis, registram-se quais são as proteções previstas ou existentes;
i.

Em função das causas levantadas, das consequências possíveis e das
proteções existentes, o grupo em consenso avalia se são necessárias
recomendações adicionais; e

j.

Repetem-se as etapas até que todos os parâmetros de processo tenham
sido considerados.

Durante as reuniões de HazOp, as informações são registradas em planilhas
padrão que dessa forma documentam todos os pontos importantes do processo
gerando soluções de mitigação aos riscos, porém este processo leva tempo para ser
concluído e necessita de grande quantidade de dados (IEC/ISO 31000, 2009).

4.3.1.7

Análise de toxicidade

Esta técnica tem como objetivo analisar como compostos químicos perigosos ou
micro-organismos patológicos podem causar danos ao meio ambiente e às pessoas
a eles expostas (IEC/ISO 31000, 2009).
Para a análise é necessário se ter dados sobre as propriedades dos elementos
perigosos e como é a interação entre estes elementos e o meio ambiente e a
população. O estudo é baseado nos passos ilustrados pela Figura 14:
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Figura 14 – Etapas da análise de toxicidade
Fonte: IEC/ISO 31000 (2009)

O resultado desta análise é a indicação do nível de risco da exposição de
determinada população ou meio a um perigo. Apesar de necessitar de grande
quantidade de dados, esta técnica tem um resultado positivo, pois permite melhor
entendimento da interação em questão e quais as mitigações possíveis.
Esta técnica pode embasar a determinação do limite de tolerância ou exposição
ocupacional de material particulado, assim poderia ser utilizada para análise do
sulfato de sódio e posterior determinação das concentrações ideais para o mesmo.

4.3.1.8

What If

É uma técnica utilizada para examinar as consequências de modificações e os
riscos assim alterados ou criados. Tem seus procedimentos de análise bem
próximos aos do HazOp, porém com um nível menor de detalhamento (IEC/ISO
31000, 2009).
Neste caso, a palavra-chave para o mediador intervir nas discussões é: “e se...”,
para estimular a equipe de estudos a explorar cenários potenciais, suas causas e
consequências (IEC/ISO 31000, 2009).
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O produto é um registro de todos os riscos e suas respectivas medidas
mitigadoras.

4.3.1.9

Análise de árvore de falhas

Esta técnica descreve a possível abrangência e sequencia dos resultados que
podem surgir a partir de um evento inicial indesejável como falhas operacionais ou
de equipamentos (AS/NZS 4360, 2003).
Pode ser utilizada em todos os momentos de operação de uma instalação: na
fase de projeto para averiguação de potenciais acidentes, na fase de operação para
avaliação do sistema de segurança. O procedimento é detalhado na Figura 15:

Figura 15 – Esquema ilustrativo de uma árvore de eventos
Fonte: CETESB (2001)

O Quadro 07 retrata de forma sucinta e objetiva quais são as características
de cada uma das técnicas de análise de riscos previamente mencionadas quando se
trata em caracterização de um estudo.
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TÉCNICAS

IDENTIFICAÇÃO
DO RISCO

Brainstorming

++

Entrevistas
estruturadas

++

Check-lists

++

Análise Preliminar
de Perigos

++

HazOp

++

Análise de riscos
ambientais

++

What If
Análise modo de
falha-efeito – FMEA
Legenda:
++ Altamente Aplicável
+ Aplicável
NA Não Aplicável

ANÁLISE DE RISCOS
CONSEQ. PROB.
NÍVEL DO RISCO
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

++

+

+

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

Quadro 07 – Aplicabilidade da técnica de análise de riscos
Fonte: IEC/ISO 31000 (2009)

4.3.2 Programa de gerenciamento de riscos - PGR
Segundo a primeira norma de âmbito mundial sobre Sistemas de Gestão de
Riscos AS/NZS 4360: “Gestão de riscos é o termo que se aplica ao método lógico e
sistemático utilizado para estabelecer os contextos dos riscos, identificar, analisar,
avaliar, tratar, monitorar e comunicar os riscos associados a quaisquer atividades,
funções ou processos, de maneira que possibilite às organizações minimizar perdas
e maximizar oportunidades. A gestão de riscos serve, na mesma proporção, para
identificar oportunidades e para evitar ou reduzir perdas” (AS/NZS, 2004)
O gerenciamento de riscos em instalações ou atividades perigosas deve
contemplar medidas que objetivem a prevenção de acidentes e a minimização dos
impactos negativos de suas respectivas consequências de forma a evitar a
paralisação das atividades da empresa em questão. (CETESB, 2003). Esse
processo é detalhado na Figura 16.
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RISCOS

REDUÇÃO DE

REDUÇÃO DE

FREQUÊNCIAS

CONSEQUENCIAS

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Figura 16 – Processo de gerenciamento de riscos
Fonte: CETESB (2001)

O gerenciamento de riscos é uma ferramenta de grande utilidade para
empresas e poder público, pois auxilia a tomada de decisões para minimização
destes, além disso, em seu objetivo final inserem-se a melhoria e preservação da
imagem da companhia (LOREA, 2007).
Uma das maiores dificuldades encontradas pelo gerenciamento de riscos é a
mensuração dos efeitos sociais de um acidente, ou seja, quanto que aquele acidente
impactou negativamente a população vizinha (LOREA, 2007). Ao mesmo tempo, a
variável comportamento humano é uma das mais difíceis de mensurar quando se
avalia um risco.
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5 ASPECTOS GERAIS DA CIDADE DE SANTOS E SEU PORTO

Santos é uma cidade do litoral paulista, localizado sob as coordenadas 23º 53´
sul e 46º19´ oeste, a cerca de 80 km da capital do estado conforme ilustrado na
Figura 17. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
de 2010, a área da unidade territorial é de 280,9 km² e a população estimada é de
419.400 habitantes, resultando em densidade demográfica 1.492,23 hab/km² (IBGE,
2012).

Figura 17 – Mapa do estado de São Paulo (localização de Santos no Estado de São Paulo)
Fonte: IBGE (2012)

Do ponto de vista econômico, a cidade além de contar com o Porto de Santos,
também dispõe de atividades industriais, incentivo ao turismo, comércios, centros de
educação, alta do setor imobiliário e atividades de suporte ao comércio internacional
de importação e exportação. (ORNELAS, 2008)
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O Porto de Santos, localizado na região metropolitana da cidade que leva seu
nome, mais precisamente no complexo estuarino Santos – São Vicente, ocupa parte
das ilhas de São Vicente, Santos Amaro e Barnabé, conforme pode-se visualizar na
Figura 18 (GOOGLE, 2012).

Figura 18 – Mapa de localização do Porto de Santos
Fonte: Google Earth (2012)

Desde sua inauguração em 1561 até os dias atuais, o Porto de Santos vem
sendo utilizado para transações comerciais entre o Brasil e outros países. Para tanto
foram necessárias modificações estruturais para atender ao contingente cada vem
mais elevado. Os marcos da ampliação do Porto de Santos estão diretamente
ligados aos momentos de expansão da economia, tais como o ciclo do café e a
implantação do Polo Petroquímico de Cubatão (POFFO, 2008).

73

5.1 Histórico da instalação da área portuária
A urbanização brasileira foi comandada por Martin Afonso de Sousa e teve início
em 1532, com a colonização da costa sudeste da nova terra, onde hoje se localiza o
estado de São Paulo, tendo como marco a fundação da Vila de São Vicente
(ZÜNDT, 2006).
Dentre os homens que acompanharam Martim Afonso de Sousa, Brás Cubas foi
o mais bem-sucedido. Foi ele o responsável pela instalação do porto, que hoje
conhecemos como Porto de Santos, na parte interna do estuário santista na década
de 1560. O local foi escolhido por estar no ponto mais abrigado para a atracação das
caravelas, protegido tanto em relação às condições físicas quanto de saqueadores e
piratas encontrando, do outro lado da ilha de São Vicente (ZÜNDT, 2006; CODESP,
2010).
O Porto de Santos foi inaugurado oficialmente pela Companhia Docas de Santos
– CDS em 2 de fevereiro de 1892, quando foram entregues os primeiros 260 m de
cais, na área, até hoje denominada, do Valongo. Em 1980, com o término do período
legal de concessão da exploração do porto pela Companhia Docas de Santos, o
Governo Federal criou a Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp,
empresa de economia mista, de capital majoritário da União. (CODESP, 2010).
A primeira grande ampliação do porto teve início em julho de 1888, dando
origem ao marco oficial da inauguração do Porto de Santos em 2 de fevereiro de
1892 com 260m de cais construídos no Valongo. Nos anos seguintes ocorreram
outras modificações na área do cais, chegando a 4.702m em 1909 e a 5.021m em
1930 com o início do armazenamento de inflamáveis na Ilha de Barnabé (CODESP,
2010).
Após a Segunda Guerra Mundial, a área do cais foi ampliada mais uma vez e
reaparelhada.
No final do século XX, a Companhia das Docas passou de operadora portuária
para autoridade portuária, assim várias áreas passaram a ser operadas pela
iniciativa privada. Este processo de privatização teve três grandes pontos a serem
observados: arrendamento das áreas para terminais portuários, mudança do foco de
atuação da Codesp e o reflexo das mudanças sobre a mão de obra portuária.
(MOURA, 2006)
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A administração portuária era realizada por meio de concessão por um período
de 90 anos pela empresa privada Companhia Docas de Santos até a década de 80.
Após o fim do contrato, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, sociedade de
economia mista vinculada à Secretaria de Portos da Presidência da República,
assumiu a administração.
Desde o início das atividades, o porto seguiu em contínuo crescimento
acompanhando todos os ciclos de crescimento econômico brasileiro aparecimento e
desaparecimento de tipos de carga, até chegar ao período atual de amplo uso dos
contêineres. Acumulando um montante mais de 1 (um) bilhão de toneladas de
cargas diversas transportada até 2011.
Atualmente, o Porto de Santos com 13 km de extensão, movimenta mais de
um quarto do valor dos produtos negociados pelo Brasil no mercado internacional
chegando ao volume de mais de 60 milhões de toneladas de cargas diversas/ano.
Sua influência é refletida na indústria, na agroindústria e na agricultura do
Estado de São Paulo e de grande parte das regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e
países do Mercosul.
Segundo o Plano de Expansão do Porto apresentado em 2010 e que norteará as
atividades por cerca de quinze anos, a área total é de 7.700.000 m², sendo
4.000.000 m² na margem esquerda que inclui a parte insular de Santos e o bairro de
Alemoa, e o restante na margem direita que abrange a Ilha de Santos Amaro, Ilha de
Barnabé, Conceiçãozinha, Guarujá e Vicente de Carvalho. O cais possui 49 berços
de atracação em 13.000 m de comprimento, capacidade de armazenamento de
700.000 m³ de líquidos e 55.000 m de dutos.
Apesar da grande infraestrutura existente na área portuária, com base no Estudo
de Expansão apresentado no Plano de Expansão do Porto de Santos, já não supre a
demanda de movimentação de cargas líquidas e dentro de nove anos o porto não
será mais capaz de suprir a demanda de movimentação das cargas a granel caso
não sejam realizadas obras necessárias.
A Tabela 01 a seguir apresenta os dados de FOB em dólares americanos para
as importações anuais de 2007 a setembro de 2012.
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Tabela 01 – Importações via marítima com chegada aos portos brasileiros
2007

2008

2009

2010

2011

US$ bi
Part. %
US$ bi
Part. %
US$ bi
Part. %
US$ bi
Part. %
US$ bi
Part. %
US$ bi
Part. %
US$ bi
Part. %
US$ bi
Part. %
US$ bi
Part. %
US$ bi
Part. %
US$ bi
Part. %
US$ bi
Part. %
US$ bi
Part. %

28,0
23,2
6,5
5,4
5,2
4,3
4,3
3,6
2,5
2,1
6,7
5,5
3,8
3,1
5,7
4,7
2,5
2,1
1,3
1,1
18,3
15,1
84,7
70,2
35,9
29,8

41,8
24,1
10,3
6,0
8,2
4,7
7,6
4,4
4,0
2,3
9,0
5,2
5,8
3,4
7,7
4,4
4,2
2,5
2,2
1,3
26,1
15,1
126,9
73,4
46,1
26,6

33,2
26,0
7,0
5,4
6,6
5,2
4,9
3,8
3,1
2,5
5,9
4,6
3,7
2,9
3,7
2,9
2,1
1,6
2,0
1,6
17,4
13,6
89,7
70,2
38,1
29,8

45,7
25,1
10,1
5,6
9,5
5,2
7,1
3,9
7,0
3,9
8,9
4,9
6,3
3,5
5,1
2,8
4,2
2,3
3,5
1,9
25,0
13,7
132,4
72,8
49,4
27,2

55,3
24,5
14,8
6,5
10,9
4,8
8,6
3,8
8,7
3,9
12,2
5,4
7,5
3,3
8,9
3,9
6,3
2,8
7,0
3,1
31,2
13,8
171,4
75,8
54,8
24,2

até setembro
2011
2012
41,3
42,0
24,7
25,5
10,6
11,1
6,4
6,7
7,7
8,8
4,6
5,3
6,6
7,1
4,0
4,3
6,4
6,6
3,9
4,0
9,1
6,3
5,4
3,8
5,9
5,4
3,5
3,3
6,4
5,4
3,8
3,3
4,3
4,8
2,6
2,9
4,5
4,7
2,7
2,9
23,2
21,9
13,9
13,3
125,9
124,2
75,4
75,3
41,0
40,7
24,6
24,7

US$ bi

120,6

173,0

127,7

181,8

226,2

166,9

Valores FOB
Santos
Paranaguá
Rio de Janeiro
Itaguaí
Itajaí
Vitória
Manaus
São Sebastião
São Luís
Suape
Outros Portos
Subtotal
Outros Modais
Brasil

164,9

Fonte: CODESP (2012)

Segundo dados apresentados no Mensário Estatístico 2011, emitido em
dezembro de 2011 pela CODESP, neste ano foi movimentado um montante de
97.170.308t de cargas, volume 1,2% superior ao do ano anterior. Da mesma
maneira, nota-se que o as importações via marítima até setembro de 2012
superaram os valores para o mesmo período no ano de 2011.
A Tabela 02 apresenta uma breve descrição das cargas importadas e suas
respectivas porcentagens em relação ao volume total de importações em 2011.
Observa-se que 46,34% referem-se ao conjunto dos produtos sólidos a granel.
Porém, não há informações disponíveis sobre o valor referente ao sulfato de sódio
em separado.
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Tabela 02 – Tipos de cargas importadas pelo Porto de Santos em 2011
TIPO DE CARGA

EXEMPLOS

PORCENTAGEM EM
RELAÇÃO AO TOTAL
IMPORTADO

Sólidos a granel

Sulfato de sódio, açúcar,
soja, milho, carvão, adubos

46,34%

Carga geral

Veículos, peças
automotivas, ornamentos

37,1%

Líquidos a granel

Óleos, substâncias químicas
líquidas, combustíveis

15,67%

Fonte: CODESP (2012)

5.2 Processos burocráticos para importação de produtos
A importação é o processo de entrada de mercadoria estrangeira no território
aduaneiro, pois legalmente, a mercadoria só é considerada importada após a etapa
de desembaraço aduaneiro e do recolhimento dos tributos exigidos em lei. Este
processo pode ser dividido em três fases: administrativa, fiscal e cambial conforme
apresentado no Quadro 08. (PORTAL BRASILEIRO DE COMÉRCIO EXTERIOR,
2012)

FASE

DESCRIÇÃO

Administrativa

Licenciamento das importações

Fiscal

Cambial

Tratamento aduaneiro: verificação da exatidão dos dados
declarados pelo importador em relação às mercadorias
importadas, aos documentos apresentados e à legislação
específica, com vistas ao seu desembaraço aduaneiro.
Operação de compra de moeda estrangeira destinada a
efetivação do pagamento das importações (quando há esse
pagamento) sendo processada por entidade financeira
autorizada pelo Banco Central do Brasil a operar em câmbio

Quadro 08 – Fases da importação de produtos para o mercado brasileiro
Fonte: PORTAL BRASILEIRO DE COMÉRCIO EXTERIOR (2012)

Após a conclusão do desembaraço aduaneiro, a mercadoria é considerada
importada e pode ser liberada para o mercado interno. Após o registro do
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desembaraço da mercadoria no Sistema de Comércio Exterior (SISCOMEX), poderá
ser emitido, pelo importador o Comprovante de Importação (CI).
No caso de mercadoria importada por via marítima, fluvial ou lacustre, a
autorização para a entrega da mercadoria é condicionada à verificação da
regularidade do pagamento ou exoneração do Adicional ao Frete para Renovação
da Marinha Mercante, o que ocorre mediante consulta eletrônica do Siscomex ao
sistema Mercante, do Departamento do Fundo da Marinha Mercante (DEFMM).
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6 SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO DE DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E
ARMAZENAGEM DO SULFATO DE SÓDIO NO PORTO DE SANTOS

O processo de descarregamento, transporte e armazenagem do sulfato de
sódio na região do Porto de Santos que engloba a área do cais, as vias de
transporte locais e os armazéns de estocagem primária; incluindo quais são as
responsabilidades e atribuições de cada uma das partes envolvidas estão abordados
neste capítulo. Estão também apresentados os possíveis cenários de riscos ao meio
ambiente e à saúde humana durante esse processo com a respectiva análise de
riscos e os resultados das entrevistas realizadas com empresas e funcionários e que
manipulam o sulfato de sódio.
As importações de sulfato de sódio para o Brasil não têm uma periodicidade
determinada por estações ou meses do ano, o fator determinante para a importação
é o volume de produtos finais que utilizam o sulfato de sódio como matéria-prima.
Assim, o consumo interno brasileiro de produtos industrializados que tem em sua
composição o sulfato de sódio representa o início do processo.
Antes que o sulfato de sódio chegue às indústrias existe uma rede de
empresas que trabalham na área do Porto de Santos para tornar a entrega possível.
As Fotografias 01, 02 e 03 ilustram as fases do processo de descarregamento,
transporte e armazenamento:
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Fotografia 01 – Navio graneleiro, no momento em que atraca no porto de Santos
Fonte: Autora (2010)

Fotografia 02 – Momento que o caminhão chega ao porto
Fonte: Autora (2010)
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Fotografia 03 - Descarregamento do sulfato de sódio para armazenamento
Fonte: Autora (2010)

O processo de compra do sulfato de sódio é realizado por importadores que
entram em contato com as empresas de exportação de países produtores para
acertar questões comerciais como valores, prazo de entrega, qualidade do produto,
granulometria desejada. Após o processo de compra, o próprio importador
providencia o transporte marítimo (geralmente terceirizado) até o Porto de Santos.
Para direcionar o navio a partir da entrada da região portuária, é contratado um
prático, que são especialistas em navegação no canal (conhecem altura de
caladados, bancos de areia e obstáculos que diminuem a profundidade do canal).
Em Santos, existiam cerca de 40 profissionais habilitados para esta função em 2013.
Assim que a mercadoria chega ao Brasil, é de responsabilidade do importador
fazer a nacionalização da carga. Esse processo é mediado por despachantes e
consiste em declarar ao governo as mercadorias que foram importadas, o valor pago
e o pagamento de taxas referentes. O processo de nacionalização é realizado com a
mercadoria ainda embarcada, porém em casos de muita movimentação nos portos,
podem ser abertas exceções para que seja iniciado o desembarque para maior
rapidez do processo.
O desembarque do produto é chamado de desestiva e realizado pelos
operadores portuários. Os operadores são contratados pelos importadores para
garantir que a mercadoria seja descarregada no tempo previsto e conforme as
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normas ambientais, trabalhista e demais pertinentes. A desestiva precisa acontecer
conforme o programa prévio para que se evitem custos adicionais de “navio parado”.
O processo de descarregamento dos navios graneleiros e carregamento dos
caminhões, também chamado de desestiva podem ser observados nas Fotografias
04 e 05. A desestiva do sulfato de sódio acontece por meio de munks ou grabs que
são braços mecânicos atrelados ao navio, que correm por trilhos cobertos por
telhado de material translúcido, similar ao plástico ou a um equipamento móvel que
retiram o produto do porão para os caminhões (Fotografias 06 e 07). Cada grab tem
a capacidade de retirar do porão um volume de cerca de 10 t de sulfato de sódio em
cada operação.
Na Fotografia 08 é retratado um equipamento de despoeiramento em operação
no cais do Porto de Santos utilizado para operações de desestiva de sulfato de sódio
e barrilha. Este equipamento é constituído por um funil metálico com a parte superior
lateralmente revestida por placas metálicas de forma a aumentar a altura das
paredes. A parte inferior do equipamento é recoberta por plástico de expressiva
espessura. O objetivo é diminuir a quantidade de material particulado emitida no
momento da inserção do produto no caminhão por meio de barreiras físicas e
umidificadores. Apesar da aparente simplicidade do equipamento, ele é aprovado
pelo órgão ambiental do Estado de São Paulo e segundo informações, possui alta
eficiência.
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Fotografia 04 – Operação de desestiva.
Fonte: Autora (2010)

Fotografia 05 – Operação de desestiva.
Fonte: Autora (2010)

Fotografia 06 – Vista aérea da operação de desestiva.
Fonte: Autora (2010)
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Fotografia 07 – Vista lateral do equipamento de despoeiramento da desestiva.
Fonte: Autora (2010)

Fotografia 08 – Vista superior do equipamento de despoeiramento da desestiva.
Fonte: Autora (2010)

Ao mesmo tempo em que acontece o processo de desestiva, caminhoneiros
pertencentes á Cooperativa de transportadores granéis do Porto de Santos, se
dirigem ao berço de atracamento (ponto do cais onde o navio está parado) para
carregarem seus caminhões e se dirigirem ao armazém previamente designado pelo
importador, Fotografias 09, 10 e 11.
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Fotografia 09 – Momento em que os caminhões entram na área do carregamento.
Fonte: Autora (2010)

Fotografia 10 – Momento do carregamento do sulfato de sódio nos caminhões.
Fonte: Autora (2010)
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Fotografia 11 – Caminhão saindo da área de berço de atracamento do navio.
Fonte: Autora (2010)

Na sequência é aberto o sistema de alavancas que abre a portinhola do funil
fazendo o produto ser depositado sobre o caminhão. Existem três aberturas no funil
que são abertas de forma a reduzir a quantidade de material disperso.
O caminhão sai pela parte inferior do equipamento e, poucos metros adiante é
coberto por vinilonas de forma a minimizar a dispersão de material particulado
durante o trajeto, conforme Fotografias 12 e 13. Em seguida é pesado e segue para
um armazém.
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Fotografia 12 – Lonas de proteção para evitar a dispersão do material
Fonte: Autora (2010)

Fotografia 13 – Detalhe das lonas de proteção para evitar a dispersão do material
Fonte: Autora (2010)

Todo o transporte de cargas que sai Porto de Santos é realizado pela
cooperativa de transportadores, não havendo a possibilidade de contratação de
outro transportador. O fato de não se poder escolher o transportador, que será o
responsável pela carga durante o percurso, representa um risco para todos os
envolvidos no processo do sulfato de sódio; pois qualquer acidente que ocorra
poderá caracterizar a coparticipação das demais partes envolvidas.
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A Cooperativa é responsável pela designação das atividades dos cooperados.
De forma geral, a escolha baseia-se na situação do caminhão (idade e manutenção)
e a distância a ser percorrida. Dessa forma, armazéns mais próximos ao Porto
recebem os caminhões mais antigos e em piores condições de tráfego.
Os armazenadores são responsáveis pelo recebimento da carga transportada
pela Cooperativa de Transportadores Granéis do Porto de Santos; pela organização
do produto por meio de pás carregadeiras dentro da unidade; pelo ensacamento da
carga em big-bags quando necessário; e carregamento de caminhões silo por meio
de pás carregadeiras ou caminhões convencionais para envio do produto aos
clientes finais que são as indústrias químicas. A Fotografia 14 retrata o
empilhamento de sulfato de sódio dento de um armazém da região do Porto de
Santos.

Fotografia 14 – Organização (empilhamento) do sulfato de sódio dentro de um armazém
Fonte: Autora (2010)

O Quadro 09 ilustra qual a responsabilidade de cada tipo de atividade
(transporte, armazenamento e descarregamento) e quais são as principais empresas
atuantes na região portuária de Santos dos setores mencionados.
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ATIVIDADE

RESPONSABILIDADES

MAIORES EMPRESAS

Comprar o sulfato de sódio de
comerciantes estrangeiros;
Providenciar o transporte marítimo;
Importadores

Vender o
brasileiras;

produto

às

CCR
Manuchar Brasil
Edalbrás

empresas

Química Amparo

Nacionalização dos produtos por
meio de despachantes
Operadores
Portuários

Descarregamento dos navios dentro
do prazo estipulado e conforme as
normas vigentes

Transportadores

Transportar o produto da área do
cais do Porto de Santos para os
armazéns

Armazenamento

Armazenar o produto em condições
adequadas para que não haja
contaminação ambiental ou perda da
qualidade do produto

Despachantes

Kyrei
Conport
Eurobrás
Cooperativa de
transportadores granéis
Master Armazéns Gerais

Nacionalização do produto (o produto
importado recebe documentos
emitidos pela Receita Federal que
comprovam sua origem e
características)

Tegma
Rodrimar

Diversos

Quadro 09 – Atividades comerciais envolvidas no processo de importação
Fonte: Entrevistas

6.1 Cenários de riscos
Os cenários de risco que podem ser observados a partir do processo de
descarregamento, transporte e armazenamento do sulfato de sódio, foram
estabelecidos com base na revisão bibliográfica, nas entrevistas realizadas e nos
questionários aplicados. Para atender ao objetivo proposto os dados subsidiaram a
provisão de danos substanciais possíveis e passiveis de ocorrência para cada uma
das fases do processo (descarregamento, transporte entre Porto e armazéns e
armazenamento do sulfato de sódio). Estes cenários são apresentados no Quadro
10.
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ATIVIDADE

CENÁRIOS
Vazamento de grande quantidade de sulfato de sódio no mar

Descarregamento
Dispersão atmosférica do sulfato de sódio na área do cais
Alta dispersão atmosférica ou vazamento de sulfato de sódio em
área urbana de Santos
Transporte
Baixa/média dispersão atmosférica ou vazamento de sulfato de
sódio em área urbana de Santos
Dispersão atmosférica do sulfato de sódio dentro da área de
armazenamento
Armazenamento
Dispersão atmosférica do sulfato de sódio para fora da área de
armazenamento
Quadro 10 – Cenários de riscos para processo de descarregamento, transporte e
armazenamento do sulfato de sódio
Fonte: AKABANE (2013)

6.1.1 Etapa de descarregamento
Para a etapa de descarregamento tecnicamente conhecida como desestiva,
que consiste na retirada do sulfato de sódio dos navios cargueiros e carregamento
dos caminhões para transporte, os cenários dos riscos levantados são:

a. Vazamento de sulfato de sódio no mar
Este cenário pode ser desencadeado por falha mecânica ou de operação do
equipamento de descarga (grab ou munk) do porão do navio para os caminhões ou
por avarias no próprio navio gerando consequências negativas para a qualidade do
meio ambiente.

b. Dispersão atmosférica do sulfato de sódio na área do cais
Este cenário pode ser consequência de falha ou inexistência do equipamento de
despoeiramento para carregamento de produto a granel nos caminhões, ou por
inexistência ou incorreta disposição de lonas na carroceria dos caminhões
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carregados gerando assim efeitos negativos tanto para o meio ambiente quanto para
a saúde humana.

6.1.2 Etapa de transporte
Para a etapa de transporte que ocorre em caminhões carregados de sulfato de
sódio entre o cais do Porto de Santos e os armazéns da região onde o produto ficará
estocado temporariamente, os cenários dos riscos levantados são:

a. Dispersão atmosférica ou vazamento de sulfato de sódio em área urbana de
Santos
Este cenário pode ser desencadeado devido a inexistência de lona protetora na
carroceria do caminhão, avarias/fissuras nos caminhões, colisão de caminhão em
via pública e/ou tombamento de caminhão em corpo d’água gerando consequências
negativas tanto para a qualidade do meio ambiente e saúde humana da população
que vive no entorno da rota de tráfego destes veículos.

Os cenários de riscos relacionados à atividade de transporte foram
estabelecidos para o perímetro da área do Porto de Santos, considerando o trajeto
das docas de descarregamento para os armazéns.
Considerando apenas os riscos causados pelo sulfato de sódio, não foram
estabelecidos os cenários de riscos relacionados a vazamento de combustíveis e de
efeitos na saúde do motorista do caminhão, tal como, imobilização de membros em
decorrência de fraturas causadas por acidentes de trânsito.

6.1.3 Etapa de armazenamento
Para a etapa de armazenamento, que consiste no estoque temporário do
sulfato de sódio em galpões, localizados na área portuária da cidade de Santos, até
que seus proprietários (importadores ou indústria) solicitem o envio para outro local,
os cenários dos riscos levantados são:
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a. Dispersão atmosférica do sulfato de sódio dentro da área de armazenamento
Este cenário pode ocorrer em decorrência de despreparo técnico e operacional
dos funcionários que manipulam o sulfato de sódio dentro dos armazéns tanto no
descarregamento dos caminhões, manuseio do produto nos armazéns e
carregamento de caminhões e da inexistência ou baixa eficiência dos equipamentos
de proteção coletiva causando problemas na saúde dos funcionários das empresas
de armazenamento.

b. Dispersão atmosférica do sulfato de sódio para fora da área de
armazenamento
Este cenário pode ocorrer em decorrência de despreparo técnico e operacional dos
funcionários que manipulam o sulfato de sódio dentro dos armazéns, tanto no
descarregamento dos caminhões, manuseio do produto nos armazéns e
carregamento de caminhões e/ou da inexistência ou baixa eficiência dos
equipamentos de proteção coletiva causando problemas na saúde da população
vizinha ao armazém.

6.2 Estruturação da análise de risco
O procedimento metodológico adotado para a análise dos cenários de risco
considerou a Análise de Riscos Ambientais, técnica baseada no Manual Técnico de
Ferramentas de Gestão Ambiental para Tomada de Decisões (United Nations
Environmental Programme – UNEP, 1999). O procedimento considera tanto a
capacidade de analisar os riscos ao meio ambiente quanto os
riscos à saúde humana, bem como acompanha uma planilha de Análise Preliminar
de Riscos. Os danos à saúde humana abrangem tanto os problemas que podem ser
causados aos trabalhadores quanto à população da área de influência.
Dessa forma, utilizou-se o processo de elaboração e análise do problema
conforme a Análise de Riscos Ambientais e os dados foram inseridos em uma
planilha baseada na Análise Preliminar de Riscos.
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Após a análise conceitual inicial com base na Análise de Riscos Ambientais,
aplicou-se a técnica de Análise Preliminar de Riscos, que consiste no preenchimento
de uma planilha padrão para cada subsistema objeto da pesquisa: descarregamento
do sulfato de sódio, transporte do sulfato de sódio aos armazéns e o
armazenamento primário nas instalações comerciais na região do Porto de Santos.
O processo de elaboração da APR foi baseado na norma BS8800/2004(1) com as
adaptações adequadas aos cenários de riscos analisados e seguiu a seguinte
ordem:
a. Identificação do problema: são enumeradas as questões sobre quais
são/serão os riscos, danos e suas consequências para cada uma das
atividades (descarregamento/transporte/armazenamento);
b. Análise dos problemas identificados: as questões levantadas são
analisadas com base em consequências à degradação da saúde
humana e do meio ambiente, ou seja, quais são os agentes causadores
e os danos causados;
c. Construção de cenários possíveis: verificação de quando e como os
riscos podem se tornar danos reais;
d. Caracterização do risco: o risco deve ser avaliado com base no grau de
severidade das consequências que pode trazer; e
e. Levantamento de ações de mitigação do risco: verificação de quais são
as medidas possíveis de serem adotadas para minimizar probabilidade e
consequência da ocorrência do risco.

A planilha desenvolvida nesta APR considera oito aspectos relevantes para a
caracterização dos cenários de risco, quais sejam:
a. Atividade: descreve qual das três atividades foco da pesquisa está em
análise (descarregamento/transporte/armazenamento);
b. Cenários de riscos: são condições ou atos com potencial para gerar uma
perda, ou seja, um incidente e, são identificados em função das
(1) Norma BS8800/2004: Norma britânica direcionada para os sistemas de gestão da saúde e
segurança no trabalho, gerenciamento de questões relacionadas à prevenção de acidentes e
doenças ocupacionais
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c. características da atividade e dados levantados por meio de visitas,
entrevistas e questionários;
d. Causas: podem envolver tanto falhas nos equipamentos como erros
humanos na operação e na manutenção, ou ainda eventos externos;
e. Efeito/consequência: determinação de todos os efeitos possíveis do
cenário acidental, como: contaminação ambiental (atmosfera, solo,
lençol freático, cursos d’água) e danos à saúde;
f. Categoria de Probabilidade: baseia-se na existência de fatores que
propiciem a ocorrência dos eventos, na falha dos dispositivos de
prevenção e proteção, na frequência em que as atividades são
realizadas, na experiência com eventos similares e nas informações
colhidas em entrevistas e visitas técnicas. A Categoria de Probabilidade
varia em um mesmo cenário, de acordo com as causas previstas;

As probabilidades de ocorrência foram classificadas nos seguintes níveis:
extremamente raro, raro, frequente e frequente a permanente, com base na norma
BS 8800/2004. A descrição de cada uma das classificações é apresentada no
Quadro 11:

PROBABILIDADE

DESCRIÇÃO

1

Não se espera que ocorra durante o período de vida da unidade
considerada

2

Não há comprovação de ocorrência na atividade considerada

3

Já ocorreu uma vez durante o período de vida na atividade
considerada

4

Já ocorreram várias vezes durante o período de vida na atividade
considerada

Quadro 11 – Descrição das classificações de probabilidade
Fonte: BS 8800 (2004) modificado pela autora

g. Categoria de Gravidade: o potencial de danos ambientais e à saúde;
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No Quadro 12 são apresentados os critérios para avaliação da gravidade
baseado em BS 8800/2004:

GRAVIDADE
Impacto à
saúde humana
imediato

Impactos à
saúde humana
em longo prazo

Impacto
ambiental

1

2

3

4

5

Incidentes ou
primeiros
socorros

Lesão
levando a
afastamento
por alguns
dias

Uma pessoa
com lesões
sérias a
permanente

Mais de duas
pessoas com
lesões sérias
a
permanente

Fatalidade

Nenhum
efeito

Doenças
reversíveis
de
tratamento
simples

Doenças
reversíveis
de
tratamento
longo

Doenças com
baixa
probabilidade
de cura (ex:
câncer)

Doenças
irreversíveis

Vazamento/di Vazamento/di
Vazamento/di Vazamento/di
spersão de
spersão de
spersão de
spersão de
pequena
grande
pequena
grande
quantidade
quantidade
quantidade
quantidade
de sulfato de de sulfato de
de sulfato de de sulfato de
sódio que
sódio que
sódio e
sódio e
ultrapasse os ultrapasse os
limitado ao
limitado ao
limites do
limites do
local do
local do
local do
local do
acidente
acidente
acidente
acidente

(-)

Quadro 12 – Descrição das classificações de gravidade
Fonte: BS 8800 (2004) modificado

h. Categoria de Risco: o risco pode ser definido como um produto de duas
componentes: sendo um a probabilidade de ocorrência e outra a
gravidade da ocorrência passando então a ser classificado por uma
Matriz de Risco. A Matriz de Risco proposta é apresentada na Figura 19.

GRAVIDADE
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5

moderado

crítico

crítico

crítico

4

moderado

crítico

crítico

crítico

3

aceitável

moderado

crítico

crítico

2

aceitável

aceitável

moderado

crítico

1

aceitável

aceitável

aceitável

moderado

1

2

3

4

PROBABILIDADE/FREQUÊNCIA
Figura 19 – Matriz de riscos
Fonte: BS 8800 (2004) modificado

Esta matriz de risco tem como objetivo a classificação do risco com base na
fórmula de probabilidade x frequência, desta forma, quanto maior for uma destas
variáveis, de maior categoria será o risco analisado.

O Quadro 13 apresenta a

descrição da matriz de riscos.

CATEGORIA

DESCRIÇÃO

Riscos Aceitáveis (RA)

Risco caracterizado por consequências de impactos negativos não
significativos para a saúde humana e/ou meio ambiente.
Necessário a tomada de ações para manter o nível do risco por
meio de, por exemplo, inspeções ou manutenções periódicas e
controle de mudanças.

Riscos Moderados (RM)

Risco caracterizado por consequências de impactos negativos
baixos para a saúde humana e/ou meio ambiente, isto é, situações
que possam ser revertidas sem grades esforços. Necessário a
implantação de melhorias ou medidas apropriadas de redução,
técnicas e organizacionais, devem ser consideradas a médio/longo
prazo ou ainda dados adicionais, avaliação específica ou
envolvimento de especialistas podem ser necessários.

Riscos Críticos (RC)

Risco caracterizado por consequências de impactos negativos
altos para a saúde humana e/ou meio ambiente, isto é, doenças
graves ou situações necessitem de grades esforços e tempo para
reversão. Situação inaceitável, que necessita de ações corretivas
imediatas ou em curto prazo ou ainda, ações contínuas e
permanentes de melhoria. Caso não seja possível implementar
ações imediatamente, um plano de ação deve ser definido.

Quadro 13 – Descrição da matriz de riscos

96

Fonte: BS 8800 (2004) modificado

i.

Medidas preventivas/mitigadoras: medidas de proteção sugeridas que
podem ser utilizadas para prevenir as causas ou minimizar as
consequências do evento indesejável.

Dentre as medidas preventivas/mitigadoras, devem ser identificados para
processo avaliado os elementos-chave de segurança, isto é, todos os equipamentos,
acessórios, instrumentos, instalações, cuja função e modo operacional são de
grande importância para assegurar a segurança operacional do processo e/ou limitar
o potencial de dano em caso de acidentes.

6.3

Análise dos riscos decorrentes das fases de transporte,

descarregamento e armazenamento do sulfato de sódio no Porto de Santos
Como resultado da aplicação das técnicas de Análise de Riscos Ambientais ARA e Análise Preliminar de Riscos – APR foi gerada uma planilha para cada
atividade (descarregamento, transporte e armazenamento do sulfato de sódio) com
os cenários de riscos prováveis para a atividade em questão, os efeitos negativos
que podem ocorrer em relação ao meio ambiente e a saúde humana, a classificação
deste efeito e as medidas mitigadoras para o efeito observado.

6.3.1 Descarregamento do sulfato de sódio
A análise de risco do processo de descarregamento do sulfato de sódio foi
realizada a partir dos dois cenários anteriormente detectados: vazamento de grande
quantidade de sulfato de sódio no mar e dispersão atmosférica do sulfato de sódio
na área do cais.

a. Vazamento de grande quantidade de sulfato de sódio no mar
Com relação ao cenário de grande quantidade de sulfato de sódio no mar as
causas mais prováveis são: avaria física na estrutura do navio, falha mecânica no
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sistema de descarregamento (do navio ou móvel/ munks ou grabs) ou falha humana
na operação do sistema de descarregamento.
Já houve um caso do casco (parte externa do navio) apresentar avarias sérias
em decorrência de transporte anterior de produtos altamente corrosivos sem haver
limpeza e inspeção posterior ao descarregamento do produto e carregamento do
sulfato de sódio. Neste evento, houve vazamento do sulfato de sódio constatado na
área do cais, onde aportou, para realizar a desestiva e perda de grande parte do
produto que ainda estava armazenada no porão. Há a possibilidade de ter havido
derramamento de sulfato de sódio durante o percurso de navegação, porém não há
evidências que comprovem o fato ou a investigação do evento.
A falha mecânica no sistema de descarregamento (do navio ou móvel/ munks
ou grabs) pode ocorrer de algumas formas: abertura do equipamento em momento
errado desencadeando o vazamento do sulfato de sódio em local inapropriado ou
descontrole da estrutura armada do equipamento impossibilitando a chegada do
sulfato de sódio ao caminhão.
A falha humana na operação do sistema de descarregamento (do navio ou
móvel/ munks ou grabs) pode se dar pela abertura do equipamento em momento
errado desencadeando o derramamento do sulfato de sódio em local inapropriado.
Para as três causas prováveis para o vazamento de grande quantidade de
sulfato de sódio no mar, o efeito/consequência é o mesmo: variação das condições
físico-químicas da água do mar ao redor do berço de descarregamento. Este cenário
pode ser classificado como um risco aceitável, vide Quadro 14, uma vez que mesmo
com a probabilidade de ocorrência sendo frequente (já ocorreu) a consequência é
considerada baixa porque o sulfato de sódio é uma substância higroscópica que se
solidifica no contato com a água e assim não sendo carreada para fora do berço do
atracamento do navio ou área portuária do Porto de Santos.
Como medidas preventivas e mitigadoras, para este caso, têm-se:
manutenção preventiva no casco do navio para que se evite a ocorrência de avarias
físicas no mesmo; manutenção preventiva no sistema de descarregamento para que
se evite a ocorrência de falhas mecânicas; o treinamento e atualização constante
para operadores sobre o manuseio equipamentos de descarregamento para que se
evite a falha humana na operação de descarregamento; conscientização dos
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funcionários sobre as possíveis consequências de um derramamento de sulfato de
sódio no mar, mostrando que atitudes no trabalho culminam em consequências para
o meio ambiente.

b. Dispersão atmosférica do sulfato de sódio na área do cais
Com relação ao cenário de dispersão atmosférica do sulfato de sódio na área
do cais as causas mais prováveis são: falha mecânica no sistema de
descarregamento (do navio ou móvel/ munks ou grabs); falha humana na operação
do sistema de descarregamento (do navio ou móvel); falha ou não existência de
sistemas de contenção por barreira física para despoeiramento durante desestiva ou
não existência de lona para cobrir o caminhão durante processo de carregamento do
mesmo no cais.
A falha mecânica no sistema de descarregamento (do navio ou móvel/ munks
ou grabs) pode ocorrer em algumas formas: abertura do equipamento em momento
errado desencadeando o derramamento do sulfato de sódio em local inapropriado
ou

descontrole

da

estrutura

armada

do

equipamento

culminando

em

desprendimento de quantidades razoáveis do produto entre o porão e o caminhão.
A falha humana na operação do sistema de descarregamento (do navio ou
móvel/ munks ou grabs) pode se dar pela abertura do equipamento em momento
errado, desencadeando o derramamento do sulfato de sódio em local inapropriado.
A falha de sistemas de contenção por barreira física para despoeiramento
durante desestiva ocorre por erro de projeto ou por não conformidades de instalação
e utilização do sistema.
Tanto a não existência de sistemas de contenção por barreira física para
despoeiramento ou não existência de lona para cobrir o caminhão durante processo
de carregamento do mesmo no cais são em decorrência da negligência dos
operadores portuários e/ou transportadores.
Para as quatro causas prováveis para a dispersão atmosférica do sulfato de
sódio na área do cais foram detectados quatro efeitos/consequências: alteração
imediata dos níveis de qualidade do ar na área do cais onde ocorre o
descarregamento do sulfato de sódio; efeitos irritantes (irritação da mucosa dos
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olhos e do trato respiratório provocando avermelhamento, lacrimejo, inchaço,
queimação, tosse, espirro); efeitos cutâneos (dermatites irritativas ou alergias como
urticária alérgica por inalação de sulfato de sódio) e efeitos fibrogênicos (fibrose
localizada ou difusa do tecido pulmonar, lesões pulmonares nodulares).
A alteração imediata dos níveis de qualidade do ar na área do cais onde ocorre
o descarregamento do sulfato de sódio é considerado como risco crítico em
categoria de risco, vide Quadro 14, uma vez que mesmo com a probabilidade de
ocorrência é classificado como frequente a permanente (já ocorreu uma série de
vezes) e a consequência é considerada grau 2 porque o sulfato de sódio é uma
substância cuja dispersão atmosférica dá-se de forma rápida, podendo ser levada
para outros locais.
Como medidas preventivas e mitigadoras, para este caso, têm-se: manutenção
preventiva no sistema de descarregamento para que se garanta a funcionalidade
correta do mesmo; treinamento e atualização constante para operadores sobre o
manuseio equipamentos de descarregamento para que se evite o erro humano;
instalação de equipamentos de despoeiramento com eficácia comprovada e
conscientização dos funcionários sobre as possíveis consequências da dispersão
atmosférica do sulfato de sódio.
Os efeitos irritantes têm como população afetada os funcionários da empresa
de desestiva onde ocorre o descarregamento do sulfato de sódio. Este é um risco
considerado como moderado em categoria de risco, vide Quadro 14, uma vez que
mesmo com a probabilidade de ocorrência é classificada como frequente a
permanente (já ocorreu uma série de vezes) a consequência é considerada grau 1,
pois o impacto imediato é no máximo primeiro socorros e não há consequências
posteriores.
Os efeitos cutâneos têm também como população afetada os funcionários da
empresa de desestiva onde ocorre o descarregamento do sulfato de sódio. Este
risco é considerado como crítico em categoria de risco, vide Quadro 14, uma vez
que a probabilidade de ocorrência é classificado como frequente a permanente (já
ocorreu uma série de vezes) e a consequência é considerada grau 2 pois a longo
prazo podem ocorrer doenças reversíveis, porém de profilaxia simples.
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Os efeitos fibrogênicos têm também como população afetada os funcionários
da empresa de desestiva onde ocorre o descarregamento do sulfato de sódio. Este é
um risco considerado como crítico em categoria de risco, vide Quadro 14, uma vez
que mesmo com a probabilidade de ocorrência sendo classificada como rara (há
probabilidade de ocorrência na atividade analisada), a consequência é considerada
grau 5, pois a longo prazo podem ocorrer doenças pulmonares irreversíveis que
podem gerar outras doenças.

Como medidas preventivas e mitigadoras para efeitos irritantes, cutâneos e
fibrogênicos têm-se:
i.

manutenção preventiva no sistema de descarregamento para que se garanta
a funcionalidade correta do mesmo;

ii.

treinamento e atualização constante para operadores sobre o manuseio
equipamentos de descarregamento para que se evite o erro humano;

iii.

instalação de equipamentos de despoeiramento com eficácia comprovada;

iv.

conscientização dos funcionários sobre as possíveis consequências da
dispersão atmosférica do sulfato de sódio;

v.

fornecimento de EPIs de qualidade cuja eficiência seja compatível com a
situação encontrada na área de trabalho por parte da empresa (seguindo
desta forma as normativas trabalhistas); e

vi.

exigência de utilização de equipamentos de proteção individual – EPI,
podendo até mesmo acarretar punições para os funcionários que não
seguirem esta regra.

ATIVIDADE

CENÁRIOS DE
RISCO

CAUSAS

CAT.
EFEITO/
CONSEQUENCIA PROB.

CAT.

CAT.

GRAV.

RISCO

• Avaria física na
estrutura do
navio

Vazamento de
grande
quantidade de
sulfato de sódio
no mar

• Manutenção preventiva no casco do
navio

• Falha mecânica
no sistema de
Variação das
descarregamento condições físico(do navio ou
químicas da água
móvel)
do mar ao redor
do berço de
• Falha humana
descarregamento
na operação do
sistema de
descarregamento
(do navio ou
móvel)
• Falha mecânica
no sistema de
descarregamento Alteração imediata
(do navio ou
dos níveis de
móvel)
qualidade do ar na
área do cais onde
• Falha humana
ocorre o
na operação do
descarregamento
sistema de
do sulfato de
descarregamento
sódio
(do navio ou
móvel)
• Falha ou não
existência de
sistemas de
contenção por
barreira física
para
despoeiramento
durante
desestiva

Efeitos irritantes
(irritação da
mucosa dos olhos
e do trato
respiratório
provocando
avermelhamento,
lacrimejo, inchaço,
queimação, tosse,
• Não existência
espirro) de lona para
população
cobrir o
afetada:
caminhão
funcionários da
durante o
empresa de
processo de
desestiva e
carregamento do
pessoas que
mesmo no cais
estiverem no cais

Descarregamento
(navio para
caminhões)

Dispersão
atmosférica do
sulfato de sódio
na área do cais

MEDIDAS PREVENTIVAS/
MITIGADORAS

• Manutenção preventiva no sistema de
descarregamento

3

1

RA

• Treinamento e atualização constante
para operadores sobre o manuseio
equipamentos de descarregamento
• Conscientização dos funcionários sobre
as possíveis consequências de um
derramamento de sulfato de sódio no mar

• Manutenção preventiva no sistema de
descarregamento
• Treinamento e atualização constante
para operadores sobre o manuseio
equipamentos de descarregamento
4

2

RC

• Instalação de equipamentos de
despoeiramento com eficácia comprovada
• Conscientização dos funcionários sobre
as possíveis consequências da dispersão
atmosférica do sulfato de sódio
• Manutenção preventiva no sistema de
descarregamento
• Treinamento e atualização constante
para operadores sobre o manuseio
equipamentos de descarregamento
• Instalação de equipamentos de
despoeiramento com eficácia comprovada

4

2

RC

• Conscientização dos funcionários sobre
as possíveis consequências da dispersão
atmosférica do sulfato de sódio
• Fornecimento de EPIs de qualidade cuja
eficiência seja compatível com a situação
encontrada na área de trabalho
• Exigência de utilização de equipamentos
de proteção individual - EPI
• Manutenção preventiva no sistema de
descarregamento

Efeitos cutâneos
(dermatites
irritativas ou
alergias como
urticária alérgica
por inalação de
sulfato de sódio) população
afetada:
funcionários da
empresa de
desestiva

• Treinamento e atualização constante
para operadores sobre o manuseio
equipamentos de descarregamento
• Instalação de equipamentos de
despoeiramento com eficácia comprovada
4

2

RC

• Conscientização dos funcionários sobre
as possíveis consequências da dispersão
atmosférica do sulfato de sódio
• Fornecimento de EPIs de qualidade cuja
eficiência seja compatível com a situação
encontrada na área de trabalho
• Exigência de utilização de equipamentos
de proteção individual - EPI
• Manutenção preventiva no sistema de
descarregamento

Efeitos
fibrogênicos
(fibrose localizada
ou difusa do
tecido pulmonar,
lesões
pulmonares
nodulares) população
afetada:
funcionários que
manipulam o
sulfato de sódio

• Treinamento e atualização constante
para operadores sobre o manuseio
equipamentos de descarregamento
• Instalação de equipamentos de
despoeiramento com eficácia comprovada
2

5

RC

• Conscientização dos funcionários sobre
as possíveis consequências da dispersão
atmosférica do sulfato de sódio
• Fornecimento de EPIs de qualidade cuja
eficiência seja compatível com a situação
encontrada na área de trabalho
• Exigência de utilização de equipamentos
de proteção individual - EPI

Quadro 14 – APR para descarregamento de sulfato de sódio
Fonte: Autora
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6.2.2 Transporte do sulfato de sódio
A análise de risco do processo de transporte do sulfato de sódio foi realizada
a partir dos dois cenários anteriormente detectados: alta dispersão atmosférica ou
vazamento de sulfato de sódio em área urbana de Santos, e baixa/média dispersão
atmosférica ou vazamento de sulfato de sódio em área urbana de Santos.

a. Alta dispersão atmosférica ou vazamento de sulfato de sódio em área
urbana de Santos
Com relação ao cenário de alta dispersão atmosférica ou vazamento de sulfato
de sódio em área urbana de Santos as causas mais prováveis são: não existência
de lona para cobrir o caminhão durante o percurso Porto de Santos aos armazéns,
colisão de caminhão em via pública e tombamento de caminhão em corpo d’água.
A não existência de lona para cobrir o caminhão durante o percurso Porto de
Santos aos armazéns ocorre em decorrência da negligência dos operadores
portuários e/ou transportadores. É dever dos motoristas cobrir seus caminhões e
caso isso não ocorrea, os operadores portuários devem alertá-los, uma vez que a
área do cais também é afetada em consequência desta situação.
A colisão de caminhão em via pública está associada ao desrespeito às leis de
trânsito por parte dos motoristas e ao descumprimento das normas de segurança
ocupacional, tais como: os intervalos de descanso entre períodos de trabalho. Além
disso, as colisões podem ser a causa de outro tipo de ocorrência: tombamento de
caminhão em corpo d'água.
Para as três causas prováveis para a ocorrência de alta dispersão atmosférica
ou vazamento de sulfato de sódio em área urbana de Santos foram detectadas três
efeitos/consequências: alteração imediata dos níveis de qualidade do ar na área
onde ocorre o vazamento/derramamento/dispersão do sulfato de sódio; efeitos
irritantes (irritação da mucosa dos olhos e do trato respiratório provocando
avermelhamento, lacrimejo, inchaço, queimação, tosse, espirro) e contaminação de
corpos d'água por sulfato de sódio podendo causar desestabilidade dos parâmetros
físico-químicos e da população aquática.
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A alteração imediata dos níveis de qualidade do ar na área onde ocorre o
vazamento/derramamento/dispersão do sulfato de sódio é considerada como risco
moderado em categoria de risco, vide Quadro 15. Nesta análise, a probabilidade de
ocorrência é classificada como frequente (já ocorreu uma vez) e a consequência é
considerada grau 2 porque o sulfato de sódio é uma substância cuja dispersão
atmosférica dá-se de forma rápida. Dessa forma, a substancia em forma de poeira
pode ser carreada para outros locais.
Os efeitos irritantes têm como população afetada os moradores do local do
acidente. Este risco é considerado como aceitável (Quadro 15), uma vez que mesmo
a probabilidade de ocorrência é classificado como frequente (já ocorreu uma vez),
porém a consequência é considerada grau 2, pois o impacto imediato necessita de
primeiro socorros e não há consequências posteriores.
A contaminação de corpos d'água por sulfato de sódio pode causar
desestabilidade dos parâmetros físico-químicos e da população aquática sendo
considerado como risco crítico, vide Quadro 15. A probabilidade de ocorrência é
classificada como frequente (já ocorreu uma vez) e a consequência é considerada
grau 3 porque pode haver carreamento levando o sulfato de sódio para outros locais.
Como medidas preventivas e mitigadoras, para estes casos, têm-se:
i.

treinamento e atualização constante para caminhoneiros sobre temas
relacionados a segurança ao dirigir para que não realizem ações em
desacordo com as leis de trânsito;

ii.

manutenção preventiva nos caminhões para que se evite, por exemplo,
colisões causadas por falha de freios;

iii.

limitação de quantidades de horas trabalhadas por turno contínuo para os
motoristas para que não haja acidentes causados por sonolência;

iv.

determinação de rotas seguras para que os caminhoneiros evitem circular por
vias em más condições de conservação, inspeções nos caminhões sobre
critérios de segurança para que veículos em más condições de conservação
não circulem;

v.

exigência de utilização de lonas em bom estado de conservação para se
evitar a dispersão de material particulado durante o percurso; e
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vi.

no caso da contaminação de corpos d'água há uma medida mitigatória
adicional que consiste na instalação de medidas de contenção, tais como
sacos de areia para evitar a dispersão do produto pelo corpo d'água, após a
ocorrência do acidente.

b. Baixa/média dispersão atmosférica ou vazamento de sulfato de sódio em
área urbana de Santos
Com relação ao cenário de baixa/média dispersão atmosférica ou vazamento
de sulfato de sódio em área urbana de Santos as causas mais prováveis são: não
existência de lona para cobrir o caminhão durante o percurso Porto de Santos aos
armazéns e fissuras na carroceria do caminhão.
A não existência de lona para cobrir o caminhão durante o percurso Porto de
Santos aos armazéns ocorre em decorrência da negligência dos operadores
portuários e/ou transportadores. É dever dos motoristas cobrir seus caminhões e
caso isso não ocorrea, os operadores portuários devem alertá-los, uma vez que a
área do cais também é afetada em consequência desta situação.
As fissuras na carroceria do caminhão podem ser em decorrência de idade
avançada dos veículos e por falta de manutenção dos mesmos, porém ressalta-se
que essa é uma questão que deveria ser fiscalizada com maior rigor pelas
autoridades competentes.
Para as duas causas prováveis para a ocorrência de baixa/média dispersão
atmosférica ou vazamento de sulfato de sódio em área urbana de Santos foi
detectada um efeito/consequência: efeitos irritantes (irritação da mucosa dos olhos e
do trato respiratório provocando avermelhamento, lacrimejo, inchaço, queimação,
tosse, espirro).
Os efeitos irritantes têm como população afetada os moradores do local do
acidente. É considerado como risco moderado, vide Quadro 15, uma vez que
mesmo a probabilidade de ocorrência é classificado como frequente a permanente
(já ocorreu uma vez) e a consequência é considerada grau 2, pois o impacto
imediato é realização de primeiros socorros sem consequências posteriores para a
saúde da pessoa.
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Como medidas preventivas e mitigadoras, para estes casos, têm-se:
i.

treinamento e atualização constante para caminhoneiros sobre direção
segura para que eles não realizem ações em desacordo com as leis de
trânsito;

ii.

manutenção preventiva nos caminhões para que se evite, por exemplo,
colisões causadas por falha de freios;

iii.

limitação de quantidades de horas trabalhadas pelos motoristas por turno
contínuo para que não haja acidentes causados por sonolência, determinação
de rotas seguras para que os caminhoneiros evitem circular por vias em más
condições de conservação;

iv.

inspeções nos caminhões sobre critérios de segurança para que veículos em
más condições de conservação não circulem; e

v.

exigência de utilização de lonas em bom estado de conservação para se
evitar a dispersão de material particulado durante o percurso.

ATIVIDADE

CENÁRIOS DE
RISCO

CAUSAS

EFEITO/
CONSEQUENCIA

CAT.

CAT.

CAT.

PROB.

GRAV.

RISCO

• Inexistência de
lona protetora na
carroceria do
caminhão

MEDIDAS PREVENTIVAS/
MITIGADORAS
• Treinamento e atualização constante
para caminhoneiros sobre direção segura
• Manutenção preventiva nos caminhões

• Colisão de
Alteração imediata
caminhão em via
dos níveis de
pública
qualidade do ar na
área do cais onde
• Tombamento
ocorre o
de caminhão em
vazamento/derra
corpo d'água
mamento/dispersã
o do sulfato de
sódio

• Limitação de quantidades de horas
trabalhadas por turno contínuo para os
motoristas
• Determinação de rotas seguras
3

2

RM

• Inspeções nos caminhões sobre critérios
de segurança
• Exigência de utilização de lonas em bom
estado de conservação para cobrir as
carrocerias dos caminhões
• Instalação de medidas de contenção tais
como sacos de areia para evitar a
dispersão do produto pelo corpo d'água

Alta dispersão
atmosférica ou
vazamento de
sulfato de sódio
em área urbana
de Santos

Transporte (por
meio de
caminhões para
armazéns)

Efeitos irritantes
(irritação da
mucosa dos olhos
e do trato
respiratório
provocando
avermelhamento,
lacrimejo, inchaço,
queimação, tosse,
espirro) população
afetada:
moradores do
local do acidente necessidade de
atendimento
médico

• Treinamento e atualização constante
para caminhoneiros sobre direção segura
• Manutenção preventiva nos caminhões•
Limitação de quantidades de horas
trabalhadas por turno contínuo para os
motoristas
• Determinação de rotas seguras
3

2

RM

• Inspeções nos caminhões sobre critérios
de segurança
• Exigência de utilização de lonas em bom
estado de conservação para cobrir as
carrocerias dos caminhões

• Treinamento e atualização constante
para caminhoneiros sobre direção segura
• Manutenção preventiva nos caminhões
Contaminação de
corpos d'água por
sulfato de sódio
podendo causar
desestabilidade
dos parâmetros
físico-químicos e
da população
aquática

• Limitação de quantidades de horas
trabalhadas por turno contínuo para os
motoristas
• Determinação de rotas seguras
3

3

RC

• Inspeções nos caminhões sobre critérios
de segurança
• Instalação de medidas de contenção tais
como sacos de areia para evitar a
dispersão do produto pelo corpo d'água
• Exigência de utilização de lonas em bom
estado de conservação para cobrir as
carrocerias dos caminhões

Baixa/média
dispersão
atmosférica ou
vazamento de
sulfato de sódio
em área urbana
de Santos

• Inexistência de
Efeitos irritantes
lona para cobrir o
(irritação da
caminhão
mucosa dos olhos
e do trato
• Fissuras na
respiratório
carroceria do
provocando
caminhão
avermelhamento,
lacrimejo, inchaço,
queimação, tosse,
espirro) população
afetada:
moradores do
local do acidente sem necessidade
de atendimento
médico

• Treinamento e atualização constante
para caminhoneiros sobre direção segura
• Manutenção preventiva nos caminhões•
Limitação de quantidades de horas
trabalhadas por turno contínuo para os
motoristas
• Determinação de rotas seguras
4

2

RC

• Inspeções nos caminhões sobre critérios
de segurança
• Exigência de utilização de lonas em bom
estado de conservação para cobrir as
carrocerias dos caminhões

Quadro 15 – APR para transporte de sulfato de sódio (Porto de Santos – Armazéns)
Fonte: Autora
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6.3.3 Armazenamento do sulfato de sódio
A análise de risco do processo de armazenamento do sulfato de sódio foi
realizada a partir dos dois cenários anteriormente detectados: dispersão atmosférica
de sulfato de sódio dentro da área de armazenamento, e dispersão atmosférica do
sulfato de sódio para fora da área de armazenamento.

a. Dispersão

atmosférica

de

sulfato

de

sódio

dentro

da

área

de

armazenamento
Com relação ao cenário de dispersão atmosférica de sulfato de sódio dentro da
área de armazenamento as causas mais prováveis são: despreparo técnicooperacional de funcionários para realização de atividades de descarregamento do
sulfato de sódio dos caminhões, manuseio dentro dos armazéns e carregamento de
caminhões e a inexistência ou baixa eficiência de equipamentos de proteção coletiva
- EPC - para despoeiramento.
O despreparo técnico-operacional de funcionários para realização de atividades
de descarregamento do sulfato de sódio dos caminhões, manuseio dentro dos
armazéns e carregamento de caminhões pode existir devido a falta de treinamento
adequado por parte da empresa contratante e/ou pela baixa capacitação
educacional dos funcionários.
A inexistência ou baixa eficiência de equipamentos de proteção coletiva - EPC para despoeiramento pode ocorrer em decorrência de erro de projeto (área a ser
atendida), falta de manutenção ou ainda pela falta de conhecimento da empresa de
armazenamento. São considerados neste caso equipamentos de ventilação forçada,
cortinas de água e umidificadores de ambiente.
Para as duas causas prováveis para a ocorrência de dispersão atmosférica de
sulfato de sódio dentro da área de armazenamento foram detectados quatro
efeitos/consequências: efeitos fibrogênicos (fibrose localizada ou difusa do tecido
pulmonar, lesões pulmonares nodulares), ingestão de sulfato de sódio, efeitos
cutâneos (dermatites irritativas ou alergias como urticária alérgica por inalação de
sulfato de sódio) e efeitos irritantes (irritação da mucosa dos olhos e do trato
respiratório provocando avermelhamento, lacrimejo, inchaço, queimação, tosse,
espirro).
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Os efeitos fibrogênicos têm como população afetada os funcionários da
empresa de armazenamento do sulfato de sódio. Este risco é considerado como de
risco crítico, vide Quadro 16, pois mesmo a probabilidade de ocorrência sendo
classificada raro (há probabilidade de ocorrência na atividade analisada), a
consequência é considerada grau 5, pois a longo prazo podem ocorrer doenças
irreversíveis.
Os efeitos cutâneos têm também como população afetada os funcionários da
empresa de armazenamento do sulfato de sódio. É considerado como de risco
crítico, vide Quadro 16, uma vez que mesmo a probabilidade de ocorrência é
classificada como frequente a permanente (já ocorreu uma série de vezes) e a
consequência é considerada grau 2, pois podem ser ocasionadas lesões que gerem
afastamento temporário do colaborador.
Os efeitos irritantes têm também como população afetada os funcionários da
empresa de armazenamento. É considerado como risco moderado, vide Quadro 16,
uma vez que mesmo a probabilidade de ocorrência seja considerada frequente a
permanente (já ocorreu uma série de vezes) e a consequência é de grau 2, pois o
impacto imediato pode gerar necessidade de atendimento de primeiros socorros e
sem consequências posteriores.
A ingestão de sulfato de sódio têm como população afetada os funcionários da
empresa de armazenamento do sulfato de sódio e por poder causar dor abdominal,
diarreia, vômitos e/ou náuseas. É considerado como risco moderado, vide Quadro
16, uma vez que mesmo a probabilidade de ocorrência é classificada como
frequente (já ocorreu uma vez), a consequência é considerada grau 2, pois o
impacto imediato é uma lesão que pode levar a afastamento por alguns dias.
Como medidas preventivas e mitigadoras, para estes casos, têm-se:
treinamento dos funcionários sobre quais as melhores técnicas para manipulação do
sulfato de sódio com o objetivo de instruí-los em relação a maneiras de não impactar
negativamente a saúde; instalação de equipamentos que garantam a ventilação
forçada dentro de ambientas fechados nos quais haja manipulação de sulfato de
sódio para minimizar a concentração de material particulado dentro dos armazéns;
conscientização dos funcionários sobre os riscos do contato com o sulfato de sódio;
conscientização dos funcionários sobre a importância do uso correto do EPI e assim
exigir a utilização de equipamentos de proteção individual – EPI e o fornecimento de
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equipamentos de proteção individual - EPIs com Certificado de Aprovação expedido
pelo Inmetro e cuja eficiência seja compatível com a situação encontrada na área de
trabalho.

b. Dispersão atmosférica de sulfato de sódio para fora da área de
armazenamento
Com relação ao cenário de dispersão atmosférica de sulfato de sódio para fora
da área de armazenamento as causas mais prováveis são: despreparo técnicooperacional de funcionários para realização de atividades de descarregamento do
sulfato de sódio dos caminhões, manuseio de sulfato de sódio dentro dos armazéns
e carregamento de caminhões com o produto para envio para clientes; e a
inexistência ou baixa eficiência de equipamentos de proteção coletiva - EPC - para
despoeiramento.
O despreparo técnico-operacional de funcionários para realização de atividades
diárias e internas dentro dos armazéns pode existir devido a falta de treinamento
adequado por parte da empresa contratante e/ou pela baixa capacitação
educacional

dos

funcionários

que

possuem

dificuldade

para

assimilar

o

conhecimento transmitido.
A inexistência ou baixa eficiência de equipamentos de proteção coletiva - EPC para despoeiramento pode ocorrer em decorrência de erro de projeto (área a ser
atendida), falta de manutenção ou ainda pela falta de conhecimento da empresa de
armazenamento. São considerados EPCs adequados para esta situação: as cortinas
de água e os umidificadores de ambiente que diminuem a concentração de poeiras
internamente e também a fuga delas.
Para as duas causas prováveis para a ocorrência de dispersão atmosférica de
sulfato de sódio para fora da área de armazenamento foram detectados dois
efeitos/consequências: alteração imediata dos níveis de qualidade do ar em áreas
vizinhas e efeitos irritantes (irritação da mucosa dos olhos e do trato respiratório
provocando avermelhamento, lacrimejo, inchaço, queimação, tosse, espirro).
A alteração imediata dos níveis de qualidade do ar em áreas vizinhas é
considerada como risco crítico em categoria de risco, vide Quadro 16, uma vez que
a probabilidade de ocorrência é classificada como frequente a permanente (já
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ocorreu algumas vezes) e a consequência é considerada grau 2 porque o sulfato de
sódio é uma substância cuja dispersão atmosférica se dá de forma rápida, podendo
ser levada para outros locais.
Como medidas preventivas e mitigadoras, para estes casos, têm-se:
treinamento dos funcionários sobre quais as melhores técnicas para manipulação do
sulfato de sódio para evitar a formação de nuvens densas de poeira de sulfato de
sódio e instalação de equipamentos umidificadores nas saídas dos armazéns para
que não haja fuga de poeiras de sulfato de sódio.
Os efeitos irritantes têm como população afetada, a vizinhança do galpão de
armazenamento. É considerado como risco aceitável, vide Quadro 16, uma vez que
mesmo a probabilidade de ocorrência é classificado como raro (há probabilidade de
ocorrência na atividade analisada) e a consequência é considerada grau 2, pois o
impacto imediato é o atendimento de primeiros socorros e sem consequências
posteriores.
Como medidas preventivas e mitigadoras, para estes casos, têm-se:
i.

treinamento dos funcionários sobre quais as melhores técnicas para
manipulação do sulfato de sódio para evitar a formação de nuvens densas de
poeira de sulfato de sódio; e

ii.

manter os portões dos armazéns fechados durante a manipulação do sulfato
de sódio.

ATIVIDADE

CENÁRIOS DE
RISCO

CAUSAS

EFEITO/
CONSEQUENCIA

CAT.
PROB.

CAT.
GRAV.

CAT.
RISCO

MEDIDAS PREVENTIVAS/ MITIGADORAS
• Treinamento dos funcionários sobre quais as melhores
técnicas para manipulação do sulfato de sódio
• Instalar equipamentos que garantam a ventilação
forçada dentro de ambientes fechados nos quais haja
manipulação de sulfato de sódio

Efeitos fibrogênicos

• Despreparo
(fibrose localizada
técnicoou difusa do tecido
operacional de
pulmonar, lesões
pulmonares
funcionários para
nodulares) realização de
população afetada:
atividades de
descarregamento funcionários que
manipulam o sulfato
do sulfato de
de sódio
sódio dos
caminhões,
manuseio dentro
dos armazéns e
carregamento de
caminhões
• Inexistência ou
baixa eficiência Ingestão de sulfato
de equipamentos de sódio causando:
de proteção
dor abdominal,
coletiva - EPC diarreia, vômitos
para
e/ou náuseas despoeiramento população afetada:

2

5

RC

• Conscientização dos funcionários sobre a importância
do uso correto dos equipamentos de proteção individual
– EPIs
• Fornecimento de equipamentos de proteção individual
- EPIs de qualidade e cuja eficiência seja compatível
com a situação encontrada na área de trabalho
• Exigência de utilização de equipamentos de proteção
individual - EPI
• Treinamento dos funcionários sobre quais as melhores
técnicas para manipulação do sulfato de sódio
• Instalar equipamentos que garantam a ventilação
forçada dentro de ambientes fechados nos quais haja
manipulação de sulfato de sódio

3

2

RM

funcionários que
manipulam o sulfato
de sódio

Dispersão
atmosférica do
sulfato de sódio
dentro da área
de
armazenamento

• Conscientização dos funcionários sobre as possíveis
consequências da dispersão atmosférica do sulfato de
sódio

• Conscientização dos funcionários sobre os riscos da
ingestão do sulfato de sódio
• Fornecimento de equipamentos de proteção individual
- EPIs de qualidade e cuja eficiência seja compatível
com a situação encontrada na área de trabalho
• Exigência de utilização de equipamentos de proteção
individual – EPI
• Proibição de se comer, beber e fumar nos ambientes
de manipulação do sulfato de sódio
• Treinamento dos funcionários sobre quais as melhores
técnicas para manipulação do sulfato de sódio

Efeitos cutâneos
(dermatites
irritativas ou
alergias como
urticária alérgica
por inalação de
sulfato de sódio) população afetada:
funcionários da
empresa de
armazenamento

Armazenamento

Efeitos irritantes
(irritação da
mucosa dos olhos e
do trato respiratório
provocando
avermelhamento,
lacrimejo, inchaço,
queimação, tosse,
espirro) - população
afetada:
funcionários da
empresa de
armazenamento

• Despreparo
técnicooperacional de
funcionários para
realização de
atividades

Alteração imediata
dos níveis de
qualidade do ar na
área vizinha onde
ocorre a dispersão
do sulfato de sódio
Dispersão
Efeitos irritantes
atmosférica do • Inexistência ou
(irritação da
sulfato de sódio baixa eficiência
mucosa dos olhos e
para fora da área de equipamentos do trato respiratório
provocando
de
de proteção
avermelhamento,
armazenamento coletiva para
lacrimejo, inchaço,
despoeiramento
queimação, tosse,
espirro) - população
afetada: vizinhança
da empresa de
armazenamento

• Instalar equipamentos que garantam a ventilação
forçada dentro de ambientes fechados nos quais haja
manipulação de sulfato de sódio
• Conscientização dos funcionários sobre os riscos do
contato com o sulfato de sódio

4

2

RC

• Conscientização dos funcionários sobre a importância
do uso correto dos equipamentos de proteção individual
– EPIs
• Fornecimento de equipamentos de proteção individual
- EPIs de qualidade e cuja eficiência seja compatível
com a situação encontrada na área de trabalho
• Exigência de utilização de equipamentos de proteção
individual - EPI
• Treinamento dos funcionários sobre quais as melhores
técnicas para manipulação do sulfato de sódio
• Conscientização dos funcionários sobre os riscos do
contato com o sulfato de sódio

4

2

RC

• Conscientização dos funcionários sobre a importância
do uso correto dos equipamentos de proteção individual
– EPIs
• Fornecimento de equipamentos de proteção individual
- EPIs de qualidade e cuja eficiência seja compatível
com a situação encontrada na área de trabalho
• Exigência de utilização de equipamentos de proteção
individual - EPI
• Treinamento dos funcionários sobre quais as melhores
técnicas para manipulação do sulfato de sódio

4

2

RC

• Instalar equipamentos umidificadores nas saídas dos
armazéns para que não haja fuga de poeiras de sulfato
de sódio
• Treinamento dos funcionários sobre quais as melhores
técnicas para manipulação do sulfato de sódio
• Manter os portões dos armazéns fechados durante a
manipulação do sulfato de sódio

2

2

RM

Quadro 16 – APR para armazenamento de sulfato de sódio
Fonte: Autora
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6.4

Resultado das entrevistas com empresas e funcionários envolvidos na

manipulação do sulfato de sódio
Com o objetivo de verificar o atual estado de saúde das pessoas que
manipulam o produto considerando os cenários de riscos identificados, foram
aplicados questionários com os funcionários de duas empresas de armazenamento
e uma empresa de importação de sulfato de sódio, totalizando três empresas
analisadas. Para preservar a identidade das empresas, estas estão denominadas
por A, B e C.
Os questionários foram elaborados com questões de ordem pessoal (8
questões) relacionadas a gênero, sexo, idade e função exercida e questões de
ordem profissional (14 questões) que englobavam quesitos de conhecimento de
atividade, segurança, compreensão dos riscos associados ao manuseio do sulfato
de sódio e consequências sentidas pelo colaborador, totalizando dessa forma 22
questões. O modelo do questionário é apresentado no Anexo I.
Não foram determinados quais eram os funcionários que deveriam participar da
pesquisa, ficando esta decisão a cargo de cada uma das empresas participantes.
A aplicação da pesquisa foi realizada pelos técnicos de segurança de cada
uma das empresas A, B e C; durante a segunda quinzena do mês de março de
2013. Os funcionários foram separados em grupos cujos participantes variavam de
10 a 15 pessoas. Em salas de reuniões, todos os envolvidos receberam explicações
sobre qual era o propósito da pesquisa e como o questionário deveria ser
preenchido.
Concomitantemente ao preenchimento deste questionário, foi encaminhada a
cada uma das empresas outra pesquisa cujo objetivo era conhecer melhor a
empresa com base em características gerais (8 questões): dados sobre quantidade
de funcionários, turnover, afastamentos por acidentes de trabalho e segurança
ocupacional (7 questões); equipamentos de proteção individual disponibilizado,
equipamentos de proteção coletiva existente e treinamentos. O documento é
apresentado no Anexo II.
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No Anexo III é apresentado uma tabela com os dados consolidados dos
cinquenta e seis questionários aplicados com os funcionários de cada uma das três
empresas.

6.4.1 Empresa A
A empresa A, fundada no ano de 1944, tem como foco de suas atividades o
armazenamento de cargas à granel e o transporte das mesmas para as unidades
fabris de seus clientes.
Em abril de 2013, data de aplicação dos questionários, contava com vinte e
sete funcionários, sendo cinco em funções estritamente administrativas e vinte e
dois responsáveis por atividades operacionais ligadas ao manuseio de produtos,
entre eles o sulfato de sódio.
Os funcionários trabalhavam em horário diurno divididos em dois turnos:
matutino e vespertino e o turnover anual da empresa era inferior a 10%, dessa
forma, entende-se que a necessidade de treinamento admissional era baixa uma vez
que menos de três cargos eram ocupados por mais de um colaborador durante o
ano. Esta afirmação é evidenciada pelo fato de 47% dos participantes do
questionário estar trabalhando na empresa por período entre 2 e 5 anos (7
funcionários), 40% estarem trabalhando entre 5 e 10 anos (6 funcionários) e 17%
estar trabalhando há mais de 10 anos (2 funcionários).
Nos últimos três anos, entre 2011 e 2013, não houve nenhum afastamento de
colaborador relacionados a acidentes ou doenças, sejam elas ocupacionais ou de
outra natureza.
A unidade contava com os seguintes equipamentos de proteção coletiva –
EPCs: linha de vida para trabalhos em altura, extintores de incêndio e kit de
primeiros socorros. Nota-se que a empresa não dispunha de equipamentos de
proteção coletiva relacionados à minimização da poeira gerada pela manipulação do
sulfato de sódio.
Também disponibilizava os seguintes equipamentos de proteção individual –
EPIs: luvas, protetores auriculares, botas de segurança e óculos de proteção. Os
EPIs eram controlados por meio de fichas individuais para cada um dos funcionários
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que retirava um destes equipamentos. Verifica-se que não eram disponibilizadas
máscaras protetoras contra poeira.
Com relação aos treinamentos de segurança, a empresa realizava programas
de treinamentos ministrados por técnico de segurança da própria empresa e
diálogos diários de segurança. Ambos os programas englobavam assuntos
relacionados à segurança, meio ambiente e saúde baseados nas normas
ISO14.001, OHSAS18.001 e nas FISPQs dos produtos a serem manipulados.
Dos vinte e dois funcionários, quinze responderam ao questionário enviado,
correspondendo assim a quase 70% do total de funcionários da unidade, um
universo amostral abrangente.
De todos os entrevistados do setor administrativo, três funcionários
correspondendo a 60% do total desta área, todos alegaram não sentir mudanças na
qualidade de sua saúde e que conhecem o serviço desempenhado. Porém, dos três
funcionários que responderam a pesquisa, dois deles (66% da amostra) alegaram
desconhecer totalmente os riscos relacionados ao produto sulfato de sódio. Esta
situação ilustra de forma clara a deficiência da empresa em relação a treinamentos
de funcionários sobre os riscos atrelados aos produtos químicos com os quais
trabalham, pois mesmo não havendo manipulação direta de produtos por parte do
setor administrativo é importante a conscientização sobre quais são os riscos e
como mitigá-los.
Em relação aos funcionários operacionais, doze deles responderam ao
questionário, correspondendo assim a 55% do universo total de funcionários desta
área na empresa. Destes, quatro, ou 33% da amostra afirmaram possuírem algum
problema físico, sendo que um deles afirmou possuir tanto problema dermatológico
como respiratório, que pode ser gerada pela não utilização de máscaras protetoras.
A maior queixa dos funcionários refere-se a disfunções do sistema respiratório. Um
único colaborador afirmou ter problemas auditivos, porém o mesmo encontra-se na
faixa etária de 45 a 59 anos.
Do ponto de vista de saúde ocupacional, 33% dos funcionários operacionais
apresentarem queixas de comprometimento do estado de saúde que podem ser
relacionadas à manipulação do sulfato de sódio, conforme apresentado no Quadro
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14, é um cenário preocupante que precisa ser revisto pela empresa e pelos órgãos
competentes.
De todos os funcionários operacionais participantes, apenas 50% considera ter
conhecimento sobre os riscos do sulfato mesmo com os treinamentos e DDS
realizados. Esta informação respalda a necessidade de treinamentos sobre os riscos
atrelados a manipulação do sulfato de sódio, sugerido na análise de riscos.

6.4.2 Empresa B
A empresa B também realiza atividades de armazenamento, ensacamento e
transporte de produtos químicos a granel desde o segundo semestre de 2007.
Anteriormente, outra empresa desempenhou a mesma atividade no local por mais
de dez anos consecutivos. Como parte dos funcionários da antiga empresa foram
mantidos, houve questionário no qual o colaborador mencionou trabalhar a mais de
dez anos na empresa.
Em abril de 2013, data da aplicação do questionário, a empresa contava com
oito

funcionários

desempenhando

atividades

estritamente

administrativas

relacionadas a faturamento, comercial, recursos humanos e segurança do trabalho.
Para atividades operacionais eram vinte e dois funcionários que desempenham
atividades relacionadas ao manuseio direto de produtos químicos a granel:
empilhamento, ensacamento e auxílio no carregamento de caminhões.
Os funcionários trabalhavam em três turnos: matutino, vespertino e noturno. O
turnover anual da empresa na área operacional era entre 10% e 25%, dessa forma,
entende-se que a necessidade de treinamento admissional era baixa, uma vez que
entre dois e cinco cargos eram ocupados por mais de um colaborador durante o ano.
Porém, dos dezenove funcionários operacionais da empresa que responderam
o questionário, seis deles (corresponde a cerca de 32%) declararam trabalhar na
empresa a menos de um ano, doze (corresponde a 63%) declararam trabalhar na
empresa por período que varia entre dois e cinco anos e um (5%) declarou trabalhar
por período que varia entre cinco e dez anos.
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Esta divergência de informação sobre turnover pode ser em decorrência da não
compreensão da questão que englobava somente a substituição de funcionários da
área operacional.
Dois oito funcionários administrativos, cinco deles responderam ao questionário
totalizando 63% da população total. Da amostragem, 40% está trabalhando a menos
de um ano, 40% está trabalhando por período entre dois e cinco anos e 20% está
trabalhando a mais de dez anos para a empresa.
Nos últimos três anos, entre 2011 e 2013, houve três afastamentos de
funcionários devido a problemas de ordem emocional que não tinham correlação
com a atividade exercida ou com o sulfato de sódio.
A unidade contava com os seguintes equipamentos de proteção coletiva –
EPCs: ventilação forçada nos locais de trabalho, linha de vida para trabalhos em
altura, extintores de incêndio e kit de primeiros socorros.
Também disponibilizava os seguintes equipamentos de proteção individual –
EPIs: luvas, protetores auriculares, botas de segurança, óculos de proteção e
máscaras para proteção respiratória. Os EPIs eram controlados por meio de fichas
individuais para cada um dos funcionários que retirava um destes equipamentos.
Com relação aos treinamentos de segurança, a empresa realizava programas
de treinamentos ministrados por empresas terceirizadas e pelo técnico de segurança
da

empresa.

As

terceirizadas

realizam

treinamentos

abordando

assuntos

relacionados às NR 5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e NR 23 –
Proteção Contra Incêndios. Fica a cargo do técnico de segurança da empresa treinar
os colabores sobre o uso correto de EPI, descarte de resíduos e preservação do
ambiente de trabalho em condições saudáveis. Estes treinamentos internos são
realizados por meio de palestras, campanhas de conscientização e dialogo de
segurança semanal, sempre utilizando conteúdo baseado em normas específicas e
laudos de produtos (FISPQ).
Dos trinta funcionários, vinte e quatro responderam ao questionário enviado,
correspondendo assim a 80% do total de funcionários da unidade, um universo
amostral abrangente.
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Entre todos os entrevistados do setor administrativo, um colaborador (20%) do
universo amostral, alegou ter problema respiratório. Porém trata-se de bronquite
alérgica que não necessariamente pode ser relacionada com o manuseio de sulfato
de sódio, uma vez que o colaborador já possuía o problema anteriormente ao início
de atividades na empresa. Com relação ao conhecimento sobre o serviço e sobre os
riscos do sulfato de sódio 100% dos participantes da área administrativa da empresa
B declararam estar cientes. Esta situação ilustra de forma clara a eficiência dos
treinamentos ministrados.
Dos funcionários da área operacional, quatro, ou 20% da amostra afirmaram
possuírem algum problema físico: cardiológico (2), auditivo (1) e irritação nos olhos
(1). Um dos funcionários que afirmou ter problemas cardiológicos está na faixa etária
entre 16 e 24, com menos de um ano na empresa e também explicou que não
considera sua saúde de boa qualidade após começar a manipular o sulfato de sódio
por sentir que seu sistema respiratório foi afetado. Os demais funcionários que
afirmaram ter algum problema físico estão na faixa etária entre 45 a 59 anos.
Do ponto de vista de saúde ocupacional, 20% dos funcionários operacionais
apresentaram queixas de comprometimento do estado de saúde que podem ser
relacionadas à manipulação do sulfato de sódio, conforme apresentado no Quadro
16, é um cenário preocupante que precisa ser revisto pela empresa e pelos órgãos
competentes. Por outro lado, a empresa possui EPC e EPI adequados à atividade
de manipulação de produtos que gerem poeira e ao mesmo tempo, é comum se ter
algum problema de saúde após os 45 anos.
De todos os funcionários operacionais participantes, apenas 10% considera
não possuir conhecimento sobre a execução de seu serviço, porém quando se trata
de conhecimento sobre os riscos do sulfato de sódio, 25% alegam não ter
conhecimentos suficientes. Esta situação pode ter como origem a linguagem
utilizada para a comunicação com estes funcionários, que no geral não possuem
escolaridade que ultrapasse o ensino médio.

6.4.3 Empresa C
A empresa C é um operador portuário que a atua no Porto de Santos desde o
ano de 1994.
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Em abril de 2013, data da aplicação do questionário, a empresa contava três
funcionários desempenhando atividades estritamente administrativas e doze
funcionários para atividades operacionais.
Os funcionários trabalhavam em três turnos: matutino, vespertino e noturno,
devido a peculiaridade de atividade: após o início de descarregamento de um navio,
a atividade somente é interrompida antes de seu término em caso de intempéries
tais como ventos fortes e temporais.
O turnover anual da empresa na área operacional era entre 10% e 25%, dessa
forma, entende-se que a necessidade de treinamento admissional era baixa uma vez
que entre dois e cinco cargos eram ocupados por mais de um colaborador durante o
ano.
Nos últimos três anos, entre 2011 e 2013, houve dois afastamentos de
funcionários devido a acidentes de percurso. Desta forma, não tinham correlação
com a atividade exercida ou com o sulfato de sódio.
A área de trabalho desta empresa é o próprio cais do Porto de Santos. Ali
contam com os seguintes equipamentos de proteção coletiva – EPCs: linha de vida
para trabalhos em altura, extintores de incêndio, maça, boia e gaiola de resgate
(para resgates no mar). Além disso, a empresa conta com equipamento de
despoeiramento e umidificação para descarregamento de navios e carregamento de
caminhões (atividades simultâneas) no cais do Porto de Santos.
Também disponibilizava os seguintes equipamentos de proteção individual –
EPIs: capacete, luvas, protetores auriculares, botas de segurança, óculos de
proteção e máscaras para proteção respiratória. Os EPIs eram controlados por meio
de fichas individuais para cada um dos funcionários que retirava um destes
equipamentos, e eram realizadas verificações de validade do certificado de
aprovação e integridade de cada um deles durantes a atividade de operação
portuária.
Com relação aos treinamentos de segurança, a empresa realizava programas
de treinamentos ministrados por funcionários da empresa por meio de vídeos e
explicação verbal no momento da admissão e em reciclagens anuais. Os
treinamentos englobavam quesitos da OHSAS 18001, NR 29 – Segurança e Saúde
no Trabalho Portuário, NR 9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais –
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PPRA, NR 7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e
utilização adequada de EPI. O último tópico de treinamento tem como função a
explanação sobre riscos atrelados ao manuseio de sulfato de sódio, importância da
utilização correta dos EPIs e como isso pode evitar danos à saúde do colaborador.
Dos quinze funcionários, sete responderam ao questionário enviado,
correspondendo assim a 47% do total de funcionários da unidade, um universo
amostral pouco representativo. Um deles (14%) possui menos de um ano de serviço,
dois deles (28%) possuem entre dois e cinco anos de serviço, dois deles (28%)
possuem entre cinco e dez anos de serviço e os outros dois (28%) possuem mais de
dez anos de serviço.
Todos os funcionários do setor administrativo responderam ao questionário.
Nenhum apontou possuir algum tipo de doenças relacionado ou não ao manuseio do
sulfato de sódio. Além disso, todos alegaram possuir conhecimento total sobre suas
atividades e os riscos apresentados pelo sulfato de sódio. Esta situação ilustra de
forma clara a eficiência dos treinamentos ministrados.
Dos funcionários da área operacional, quatro, ou 33% da população total
responderam ao questionário. Apenas um colaborador, ou 25% da população
amostral alegou possui problemas de saúde: respiratório e gástrico. Ele se encontra
na faixa etária entre 24 e 35 anos, trabalha na empresa por um período que varia
entre cinco de dez anos e afirmou que já possuía os problemas mencionados antes
da contratação nesta operadora.
O índice zero de reclamações com relação à deteriorização do nível de
qualidade de saúde após início de manuseio do sulfato de sódio e 100% de
entrevistados que afirmam ter conhecimento total sobre suas atividades e os riscos
associados ao sulfato de sódio pode ser justificado pela empresa oferecer EPC, EPI
e treinamentos adequados a todos os funcionários desde o momento de
contratação.

6.5 Diretrizes para desenvolvimento de plano de gerenciamento de riscos
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Para elaboração de um plano de gerenciamento de riscos associados ao
sulfato de sódio nas atividades de descarregamento, transporte e armazenamento é
importante contemplar os requisitos solicitados por norma, destacando:

a. Capacitação técnica dos funcionários sobre os riscos associados a
manipulação do produto
Esta capacitação deve ocorrer inicialmente na admissão do colaborador e ser
revisada anualmente para reciclagem e atualização dos conhecimentos dos
funcionários. Os treinamentos devem ser ministrados por profissionais competentes
e conhecedores do assunto, em salas de reuniões ou equivalentes com materiais
didáticos e equipamentos audiovisuais capazes de transmitir os conhecimentos de
forma simples e objetivo.
Deve-se abordar teorias sobre risco, sulfato de sódio, acidentes possíveis de
ocorrer, medidas de prevenção e quais as medidas a serem tomadas em caso de
emergência.
É importante que se atente a linguagem utilizada, por exemplo, para
funcionários operacionais de empresas de armazenamento, que geralmente não
possuem escolaridade superior ao ensino médio, utilizar apresentações com fotos e
filmes que traduzam ilustrativamente situações nas quais as atividades foram
realizadas de forma adequada e situações que tiveram como consequência
acidentes.
Outra questão importante é levar o assunto para o cotidiano do colaborador,
isto é, que a questão do risco seja ministrada com maior ênfase em relação à
atividade exercida pelo publico alvo do treinamento. Dessa forma, um operador
portuário terá ideia de como funciona o processo inteiro até o armazém, porém
conhecerá de forma mais concisa os riscos aos quais está exposto e como deve
proceder para minimizá-los preventivamente ou no momento de um acidente ou
negligência.

b. EPC e EPI
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Ressalta-se as questões relacionadas à NR-9, no caso da manipulação do
sulfato de sódio os equipamentos de proteção coletiva mais adequados são a
ventilação exaustora e a utilização de métodos úmidos.
Com

relação

aos

EPIs,

tanto

para

o

descarregamento

quanto

o

armazenamento, os funcionários devem utilizar: óculos contra impactos de partículas
volantes, protetor auditivo devido ao som produzido pelo maquinário, respirador
purificador de ar não motorizado semifacial filtrante, uniformes de mangas compridas
para evitar o contato dérmico, luvas contra agentes químicos e calçados contra
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos todos com certificados de
aprovação.
É importante também que haja controle e fiscalização dos EPIs para que se
garanta que os funcionários utilizem os equipamentos adequados às situações nas
quais se encontram e que estes estejam em boas condições de utilização de forma a
proteger adequadamente o colaborador.

c. Manutenção de equipamentos e veículos
A manutenção de equipamentos e veículos deve ser preventiva, periódica e
realizada por meio de checklists elaborados previamente. Semanalmente devem ser
analisados os parâmetros de maior desgaste pelo uso e semestralmente aqueles de
maior durabilidade e que tem menor risco de desencadear uma consequência
negativa.
Caso seja detectada qualquer inconformidade, o veículo ou equipamento
deve ser levado à manutenção imediatamente e só voltar à atividade quando estiver
em condições de uso.
No caso dos operadores portuários, ressalta-se a importância da manutenção
preventiva nos sistemas de descarregamento e equipamentos de despoeiramento e
umidificação utilizados.
Também

é

importante

que

operadores

portuários

e

empresas

de

armazenamento realizem vistorias por checklists antes do carregamento ou da
entrada de caminhões em suas dependências.

122

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As fases de descarregamento, transporte e armazenamento do sulfato de sódio
são imprescindíveis para o funcionamento de alguns ramos industriais brasileiros
como produtos de limpeza e celulose e papel. Os acidentes envolvendo substâncias
químicas nas atividades de transporte, armazenamento e produção industrial de
produtos químicos constituem um serio risco à saúde e ao meio ambiente (FREITAS,
1995). Assim estas etapas devem ser executadas de maneira segura, eficiente e
viável em todos os quesitos, sejam eles econômicos, legais ou ambientais.
No caso do sulfato de sódio os impactos negativos tanto em relação à saúde dos
funcionários quanto ao meio ambiente são provenientes do produto na forma de
material particulado. A poeira em quantidade excessiva pode sobrecarregar os
sistemas de proteção e limpeza do organismo, favorecendo o desenvolvimento de
doenças respiratórias. Para qualquer tipo de poeira, o grau de risco para a saúde
depende do tipo de exposição e de fatores individuais.
Apesar de não haver nenhuma comprovação por exames laboratoriais, por
meio dos resultados da análise de riscos realizada com base em entrevistas, revisão
teórica e visitas técnicas, juntamente com a análise dos resultados dos
questionários, os possíveis cenários de risco identificados sugerem que a
manipulação do sulfato de sódio pode acarretar efeitos irritantes, fibrogênicos e
cutâneos à saúde dos manipuladores.
Assim, as empresas devem promover treinamentos sobre os riscos associados
ao produto, equipamentos de proteção coletiva para despoeiramento e umidificação
de ambientes e os equipamentos de proteção individual com grande rigor. Notou-se
que, as empresas analisadas que dispunham destes itens, apresentaram menor
percentagem de funcionários que afirmavam ter alguma doença ou deteriorização da
qualidade da saúde, após o início do serviço na empresa que manipula o sulfato de
sódio. Ressalta-se também a importância de fiscalização de utilização dos EPIs e de
fornecimento de EPI com CA.
De acordo com a norma NR-1, a empresa deve dar ciência aos empregados
com relação aos riscos aos quais estão sujeitos, informar quais os procedimentos
adotados pela empresa para prevenir estes riscos e fiscalizar seus funcionários em
relação ao cumprimento das normas referentes à segurança e saúde no trabalho. As
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informações podem ser transmitidas por meio de cartazes, comunicados ou meios
eletrônicos.
Ressalta-se que, antes de decidir pelo uso do EPI, a empresa deverá buscar
eliminar ou reduzir os riscos ocupacionais adotando medidas de ordem geral como
treinamentos, e no caso destas não ofereçam proteção completa, a empresa deve
adotar medidas de proteção coletiva. Caso nem as medidas de ordem geral nem as
medidas de proteção coletiva ofereçam completa proteção contra os riscos de
acidentes e doenças do trabalho, a empresa deverá optar pelo fornecimento de
EPIs.
Uma vez que parte da probabilidade de se adquirir doenças está relacionada a
fatores de exposição e de condições físicas dos indivíduos, sugere-se que sejam
realizados exames admissionais e periódicos mais rigorosos para os funcionários
que irão desempenhar funções operacionais, pois a CETESB cita que em locais com
má condição de qualidade do ar, que pode ser encontrado em cais portuários e
armazéns de produtos químicos, deve-se evitar esforços físicos principalmente
pessoas portadoras de doenças respiratórias ou cardíacas.
Ainda segundo a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho NR-9
observa-se que quando ficar caracterizado nexo causal, vínculo existente entre a
conduta do agente e o resultado por ela produzido, entre situação de trabalho e
danos à saúde dos trabalhadores, as empresas devem instalar medidas de controle
para eliminação, minimização ou controle destes riscos. Estas medidas deverão ser
apresentadas no PPRA da empresa e monitoradas constantemente.
Dessa forma, sugere-se a continuação do estudo por meio de análises e
testes laboratoriais para de chegar às concentrações aceitáveis e toleráveis para os
seres humanos e minimizar os riscos observados.
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Anexos

Anexo I - Questionário para funcionários

QUESTIONÁRIO I

Instruções de preenchimento:
I.
II.

Leia cuidadosamente as perguntas e responda com sinceridade
Todas as questões devem ser respondidas

1. Tempo de admissão na empresa:
( ) menos 1 ano

( ) entre 5 e 10 anos

( ) entre 2 e 5 anos

( ) mais de 10 anos

2. Cargo:
( ) operacional

( ) administrativo

3. Turno de trabalho:
( ) matutino

( ) noturno

( ) vespertino

4. Idade:
( ) entre 16 e 24 anos

( ) entre 45 e 59 anos

( ) entre 25 e 34 anos

( ) mais de 60 anos

( ) entre 35 e 44 anos

5. Sexo:
( ) masculino

( ) feminino

QUESTIONÁRIO I

6. Grau de escolaridade:
( ) 2º grau incompleto

( ) 3º grau completo

( ) 2º grau completo

( ) pós-graduação

( ) 3º grau incompleto

7. No emprego anterior, exercia a mesma atividade de hoje:
( ) Sim

( ) Não

8. Se não, qual cargo
exercia?_____________________________________________

9. Se sim, por quantos anos trabalhou na outra empresa?
( ) Entre 0 e 2 anos

( ) Acima de 5 anos

( ) Entre 2 e 5 anos

10.
( ) Sim

Já ficou afastado por acidente do trabalho?
( ) Não

Se sim, explique:______________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

QUESTIONÁRIO I

11.

Sempre entendo uma tarefa antes de executá-la:

( ) Concordo

( ) Discordo

( ) Concordo parcialmente

( ) Desconheço

( ) Discordo parcialmente

12.

Sei quais são minhas responsabilidades:

( ) Concordo

( ) Discordo

( ) Concordo parcialmente

( ) Desconheço

( ) Discordo parcialmente

13.

A empresa me fornece todos os EPIs necessários para

realização do meu trabalho:
( ) Concordo

( ) Discordo

( ) Concordo parcialmente

( ) Desconheço

( ) Discordo parcialmente

14.

Eu utilizo todos os EPIs de forma correta:

( ) Concordo

( ) Discordo

( ) Concordo parcialmente

( ) Desconheço

( ) Discordo parcialmente

QUESTIONÁRIO I

15.

Compreendo o que poderia acontecer comigo caso não utilize

todos os EPIs, fornecidos pela empresa, de forma correta:
( ) Concordo

( ) Discordo

( ) Concordo parcialmente

( ) Desconheço

( ) Discordo parcialmente

16.

Compreendo o que são procedimentos de trabalho e para que

eles servem:
( ) Concordo

( ) Discordo

( ) Concordo parcialmente

( ) Desconheço

( ) Discordo parcialmente

17.

Alerto aos outros quando eles não estão seguindo todos os

procedimentos de trabalho:
( ) Concordo

( ) Discordo

( ) Concordo parcialmente

( ) Desconheço

( ) Discordo parcialmente

18.

Existem situações não previstas durante o dia de trabalho:

( ) Concordo

( ) Discordo

( ) Concordo parcialmente

( ) Desconheço

( ) Discordo parcialmente

QUESTIONÁRIO I

19.

Recebi todos os treinamentos necessários para colaborar de

forma correta com as áreas de segurança, meio ambiente e saúde:
( ) Concordo

( ) Discordo

( ) Concordo parcialmente

( ) Desconheço

( ) Discordo parcialmente

20.

Sei como agir quando situações não previstas acontecem:

( ) Concordo

( ) Discordo

( ) Concordo parcialmente

( ) Desconheço

( ) Discordo parcialmente

21.

Obedeço à todas as normas de segurança da empresa:

( ) Concordo

( ) Discordo

( ) Concordo parcialmente

( ) Desconheço

( ) Discordo parcialmente

22.

Conheço todos os possíveis problemas que o sulfato de sódio

pode trazer a minha saúde:
( ) Concordo
( ) Concordo parcialmente
( ) Discordo parcialmente
( ) Discordo
( ) Desconheço

QUESTIONÁRIO I

23.

Antes de começar a trabalhar com o sulfato de sódio,

considerava sua saúde boa?
( ) Concordo
( ) Concordo parcialmente
( ) Discordo parcialmente
( ) Discordo
( ) Desconheço

Explique:_______________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_________________________________________

24.

Depois de começar a trabalhar com o sulfato de sódio,

considera sua saúde boa?
( ) Concordo
( ) Concordo parcialmente
( ) Discordo parcialmente
( ) Discordo
( ) Desconheço

Explique:_______________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Anexo II - Questionário para empresas

QUESTIONÁRIO II - EMPRESAS

O objetivo deste questionário é coletar informações para caracterização das
empresas participantes em grandes grupos.

1. Ramo de atuação:
____________________________________________________
Ano de fundação:
_____________________________________________________
2. Quantidade de funcionários:
Administrativo: ____

Operacional: ____

3. Turnos de trabalho:
( ) matutino

( ) vespertino

( ) noturno

4. Qual a taxa de turnover da área operacional (substituição de
funcionários) anual:
( ) até 10%

( ) de 25 a 50%

( ) de 10 a 25%

( ) acima de 50%

5. Quantidade de afastamento de funcionários (pelo INSS) em:
2013: ____

2012: ____

2011: ____

6. Motivos de afastamento de funcionários (quantidade/ano):
Acidente de percurso: ____/____

Doença cardíaca: ____/____

Doença respiratória: ____/____

Transtorno psicológico: ___/____

Doença de pele: ____/____

Outros (especificar):

____/____

QUESTIONÁRIO II - EMPRESAS

7. Houve algum afastamento diretamente relacionado ao manuseio do
sulfato de sódio? Explique.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________
8. Equipamentos de proteção coletiva – EPCs existentes na área
operacional:
( ) ventilação forçada nos locais de

( ) lava-olhos

trabalho

( ) chuveiros de segurança

( ) barreiras de proteção em máquinas

( ) kit de primeiros socorros

( ) linha vida para trabalhos em altura

( ) outros:______________

( ) extintores de incêndio

9. Equipamentos de proteção individual – EPIs utilizados na área
operacional:
( ) capacete

( ) protetores auriculares

( )

( ) luvas

( ) bota de segurança

outros:______________

10. Como é realizado o controle de EPIs:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
11. Como é realizado o treinamento de segurança, em relação aos
procedimentos de trabalho, dos funcionários:

QUESTIONÁRIO II - EMPRESAS

____________________________________________________________
____________________________________________________________
12. Como é realizado o treinamento áreas de segurança, meio ambiente e
saúde?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
13. Quais são as normas de segurança, meio ambiente e saúde?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
14. É realizado um treinamento sobre os riscos do manuseio do sulfato de
sódio? Explique.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________

Anexo III - Resultado do questionário para funcionários

Empresa

A

B

C

Tempo de admissão

Faixa
Etária

Gênero

16 a 24

masc

25 a 34

masc

35 a 44

masc

35 a 44

fem

45 a 59

masc

16 a 24

masc

25 a 34

masc

35 a 44

masc

35 a 44

fem

45 a 59

masc

25 a 34

masc

25 a 34

fem

35 a 44

masc

45 a 59

masc

acima de
60

masc

Função
adm
op
adm
op
adm
op
adm
op
adm
op
adm
op
adm
op
adm
op
adm
op
adm
op
adm
op
adm
op
adm
op
adm
op
adm
op

Legenda:
0 – desconheço
1 – discordo
2 - discordo parcialmente
3 – concordo parcialmente
4 - concordo

Funcionários

x<1

2
2
3

5<x<10

10<x

1

1

2

resp.

derm.

1

2

cardio.

gástrico

Conhecimento sobre o serviço

auditivo

irritação
nos olhos

3

3
1
1
3
3
8
1
4

2<x<5

Problema de saúde

2

1

1

1
1

1
3
1
1

1
2
5

2

2

1

1
1

1
1

não

4

2

1

4

2
3

2
2
3

2
1
1

2
1
1

1

1
2
7
1
4

2
2
5
1
4

1
1
2

2
1

2
1

1

2

5

4

1

1

1
1
4

4

1
2

1

1

2

1
2

1
2

1

1

1

1

2
1

2
1

2
1

2
1

1

1

2
1

1

1

0

1
1

1
1

1
1

2
2
1
1

2

1

1

1

1

5

1

2

1

1

1

3

1
1
2

2
1

1

1

3

Conhecimento sobre sulfato

2
1

1

1

1
1

1

