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RESUMO 
 
A identificação e gerenciamento de perigos ocupacionais em manufatura de sorvete – Linha TH3: envase – 
tem como objetivo desenvolver melhoria contínua das condições de trabalho aos colaboradores, utilizando 
metodologias PDCA, ou seja, identificar e planejar junto aos colaboradores de linha os riscos, gerenciar e 
implementar melhorias, dando prioridade à eliminação do risco e ou tratativas de engenharia, conforme 
hierarquia de tratamento de risco, checar a eficácia de implementada e agir na revisão dos risco e gerar 
proposta de expansão as linhas produtivas semelhantes de produção. A coleta de dados acontecerá em 
ambiente produtivo, planificado e estratificado para melhor assertividade na priorização de eliminação de 
riscos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: identificação de risco; perigo; gerenciamento; mitigação de risco. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A identificação e gerenciamento dos perigos ocupacionais é fundamental para o 
sucesso da gestão da saúde e segurança ocupacional. A avaliação de risco permite a 
identificação dos eventos, atividades ou situações que podem resultar em danos e / ou 
perdas, e a avaliação do risco associado. Isso permite que sejam tomadas decisões sobre 
como esses riscos podem ser eliminados ou melhor controlados. A avaliação de riscos faz 
parte da fase de planejamento do ciclo de melhoria contínua "Plan-Do-Check-Act" (PDCA). 

• Plan (Planjamento): Avalie o risco, identifique os regulamentos aplicáveis 
• Do (Fazer): Identifique responsabilidade e prestação de contas, 

treinamento, comunicação, controle e preparação para emergências. 
• Check (Verifica): Monitor, registro, auditoria (verificação, exame, revisão, 

avaliação) 
• Act (Agir): para melhorar 

Os principais requisitos, ou pressupostos, do elemento de avaliação de perigo são: 
• Identificar os perigos e determinar aqueles que terão impacto sobre a 

saúde e segurança ocupacional 
• Realizar avaliações de risco para identificar todos os riscos significativos 

de saúde e segurança ocupacional 
• Eliminar ou controlar todos os riscos significativos de saúde e segurança 

ocupacional 
• Monitorar a implementação e a eficácia de medidas de controle novas, 

adicionais ou revisadas, decorrentes das avaliações de risco. 
• Documentar as avaliações de risco relacionadas a riscos significativos de 

saúde e segurança ocupacional e mantê-las sob revisão periódica 
• Garantir que a avaliação de riscos de saúde e segurança ocupacional é 

parte integrante do desenvolvimento e gestão de processos de mudança 
da organização. 

Neste trabalho é importante temos claro os seguintes termos: 
• Perigo - Fonte, situação ou ato com potencial para provocar danos ao ser 

humano em termos de lesão ou doença, ou uma combinação destas. 
• Risco – É um valor ou classificação, resultante da combinação entre a 

probabilidade de ocorrência de um evento ou exposição a condição 
perigosa com a gravidade do dano, lesão ou doença. 
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Importante ressaltar que processo de identificação de perigo deve considerar ainda 
o comportamento humano, capacidades e outros fatores humanos e como estes podem 
influenciar na origem ou não de perigos. 

O processo de identificação de perigos ocupacionais na manufatura de sorvetes da 
linha TH3, após o trabalho de identificação e avaliação qualitativa dos riscos, terá como 
meta a proposta de melhorias continuas aos chamados riscos significativos, ou seja, é 
aquele em que medidas de controle adicionais são necessárias para eliminar ou reduzir o 
risco de perda ou danos a um nível que seja comparável a outros riscos comerciais aceitos. 

Fluxograma para identificação de risco e gerenciamento: 
 

 
 

 
 

Na OHSAS 18001:2001, um risco que não é um risco significativo é definido como 
um risco “tolerável”: Risco que está a um nível que pode ser suportado pela organização, 
tendo em conta as suas obrigações legais e a sua própria política de saúde e segurança 
ocupacional. 

Assim o trabalho proposto tem como final resultado a identificação de perigos, 
realizar sua avaliação de forma qualitativa, o que vamos chamar de riscos, afim de gerar 

Fig. 1: Fluxograma para identificação de risco e gerenciamento 

Fonte: (G201-16 OHS Risk Management Guidance) 
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as priorizações de tratativas a serem decidas, buscando sempre responder conforme a 
hierarquia de gerenciamento de perigo. 

O resultado de ter uma identificação dos perigos inerentes às atividades 
ocupacionais, bem como a respectiva avaliação dos riscos à saúde e segurança do 
trabalho, fornecendo orientações e boas práticas para determinação de controles e 
orientação a decisões para organização quando a melhoria continua de processos 
produtivos 

A mitigação de perigo ocupacionais, através de eliminação ou controles que 
diminuam a possibilidade e ou gravidade da ocorrência, isto é, um acidente de trabalho e 
consequentemente seus desdobramentos para organização e comunidade. 
 

2 MATERIAIS E METODOS 
 

• Estudar os conceitos de gerenciamento de risco e análise qualitativa. 

• Conhecer as atividades laborativas na linha de produção de sorvete (linha 
TH3), na área de envase, através de elaboração de inventário de atividades 
e tarefas do processo de envase de produção de sorvete. 

• Estabelecer ações dedicadas à identificação, avaliação e controle de riscos 
que possam afetar o bem-estar do trabalhador; através de registro de 
observações de campo: entrevistas com trabalhadores, fotos e/ou vídeos. 

• Utilizar métodos preventivos, baseando-se em métodos ativos ou anteriores 
ao acidente/ incidente, ou seja, probabilidade versus severidade em caso de 
ocorrência, gerar uma avaliação qualitativa dos riscos identificados pela 
probabilidade do evento combinado com sua potencial severidade. 

• Elaborar propostas de melhoria para riscos significativos que sejam 
identificados durante a avaliação qualitativa do risco, através de metodologia 
Kaizen (melhoria continua) 

• Trabalho elaborado tendo como referências as Normas Regulamentadores, 
Normas complementares de gerenciamento de risco e os padrões 
estabelecidos pela empresa. 

• Levantamento bibliográfico e embasamento teórico para gerenciamento de 
risco e métodos de qualitativo de avaliação. 

 
3 RESULTADO E DISCUSÃO 
 

Com esse trabalho se espera garantir que a identificação e gerenciamento de perigos 
ocupacionais em manufatura de sorvete – Linha TH3: envase, seja extensa e detalhada o 
suficiente para: 

• Identificar os riscos significativos decorrentes do local/ equipamento/ tarefa, 
ou seja, aqueles que são mais prováveis de ocorrer e resultam em danos, 
assim com quaisquer riscos remanescentes estejam em um aceitável. 

• Permitir que a empresa identifique e priorize as medidas que devem ser 
tomadas para proteger as pessoas contra danos, incluindo o cumprimento de 
quaisquer disposições legais relevantes, normas complementares e padrões 
da empresa. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Como acadêmico em engenharia de produção, surge da necessidade da 
identificação e gerenciamento de perigos ocupacionais em manufatura de sorvete – Linha 
TH3: envase; evidenciar com mais detalhes as situações de risco e sua probabilidade de 
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danos à saúde física do trabalhador, dessa área especifica de atuação, e poder propor 
melhorias eficientes dentro da hierarquia de controle de risco. 

Para o sucesso e eficácia de identificação dos riscos, sua avaliação e as propostas 
de contramedidas para eliminação ou mitigação se faz necessário não apenas o engenheiro 
de produção e liderança de fábrica, conhecer todo o processo e ter as médias 
desenvolvidas e implementas, pois é de vital importância nesse trabalho o envolvimento 
dos trabalhadores de forma ativa em cada etapa da avaliação, gerenciamento de risco e da 
gestão dos processos, ou seja, eles devem ser consultados para se considerar suas 
opiniões e ideias.  
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