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“A mente que se abre a uma idéia, jamais 

voltará ao seu tamanho original.” (Albert 

Einstein)



 

RESUMO 

 

O abastecimento de empilhadeira com GLP pode ser entendido como uma atividade perigosa, 

como é descrito na NR – 16. A NR – 20 complementa que o gás é um combustível altamente 

inflamável e explosivo. Conforme segue na NR – 11, operações com empilhadeiras podem ser 

perigosas e causar muitos acidentes, por isso procedimentos preventivos devem ser adotados, 

como manutenção e o uso de EPI’s, visando minimizar os possíveis riscos. Muitas 

reclamações trabalhistas no abastecimento de empilhadeiras estão indo a tribunais de justiça e 

concedendo o adicional de periculosidade de 30% ao trabalhador. Este trabalho visa criar 

recomendações de segurança para a empresa analisada, a fim de reduzir o risco e diminuir o 

custo em pagamentos de adicionais de periculosidade em atividades relacionadas a 

empilhadeiras. O objetivo deste trabalho é levantar todos os riscos da empresa, apresentando 

soluções cabíveis para a segurança de seus funcionários a um menor custo. 

Palavras-chaves: Segurança do Trabalho. Periculosidade. GLP. Abastecimento de 

Empilhadeiras. Normas Regulamentadoras. Sistema Ultrasystem.  

 



 

ABSTRACT 

 

Fueling forklift trucks with LPG may be considered a dangerous activity, as described in 

Regulative Norm NR-16. Regulative Norm NR-20 adds that LGP (or GLP) gas is a highly 

inflammable and explosive fuel. Yet, according to NR-11, operating forklift trucks can be 

dangerous and lead to accidents, therefore preventive procedures must be adopted, such as 

performing regular truck maintenance and using IPEs (Individual Protective Equipment) 

while operating these machines, mitigating possible risks. Several labor complaints petitions 

related to fueling forklift trucks have been deferred, and taken into court, ending up with the 

approval of risk premium payment to the claimant employee. This monograph has the goal of 

creating security recommendations to an assessed company, reducing risks and related 

financial charges. The objective of this paper is to present all identified risks to employees, 

offering apropriate solutions to employers, at reduced costs. 

Key words: Work Safety. Risk Premium. LGP. Forlift Fueling. Regulative Norm. 

Ultrasystem System. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Sistema Pit Stop Ultrasystem é utilizado em diversas empresas para o 

abastecimento de empilhadeiras utilizando o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). Este gás é 

muito conhecido popularmente como “gás de cozinha”, sendo derivado do petróleo e extraido 

após diversas etapas de refino chegando à sua composição. Antes dele são produzidos a 

gasolina, o querozene, o diesel e a nafta. 

Não tendo cheiro fica difícil de detectá-lo, portanto é adicionado ao gás uma 

base de enxofre facilitando sua percepção proveniente de possíveis vazamentos. O GLP não é 

corrosivo nem tóxico, porém se inalado em excesso pode ter efeitos anestésicos (Sindigás, 

2007).  

O gás é mantido sob alta pressão em grandes reservatórios e injetado em 

pequenos tanques transportados pelas empilhadeiras através de uma forte bomba. Este 

processo de abastecimento consiste em riscos em função de o trabalhador estar em contato 

com a bomba injetora e manuseá-la, conforme estipulado na NR16, que explica a 

periculosidade em atividades perigosas. Por outro lado, na NR20 são informados riscos com 

atividades que envolvam líquidos inflamáveis. 

A empresa em análise tem recebido inúmeras reclamações trabalhistas, ela  

sofre com custos altos de adicionais de periculosidade e laudos periciais para constatação 

proveniente de exposição ao risco. 

Abastecer uma empilhadeira parece ser fácil e simples, por outro lado a 

segurança do trabalho alega ser um risco, pois o contato é direto, a proximidade em que o 

trabalhador fica exposto ao produto inflamável é de extrema responsabilidade da empresa. 

Desde o treinamento recebido para realizar o abastecimento do tanque da empilhadeira, o 

funcionário também é envolvido em um procedimento de checklist para segurança, assim 

como, deve estar preparado para buscar soluções para o caso de um vazamento, incêndio ou 

até mesmo uma explosão. É preocupante também ter uma serralheria montada a menos de 5 

metros de distância dos tanques de armazenagem do gás. 

Tendo em vista que existe a periculosidade na atividade mencionada, é de 

extrema importância que seja feita uma adequação das Normas Regulamentadoras em busca 

de prevenir e minimizar possíveis riscos. Mesmo que os procedimentos idealizados sejam 

seguidos é obrigação da empresa analisar sucintamente a necessidade de segurança de cada 

atividade perigosa, no instante de sua execução. Isto poderá trazer uma redução no custo do 

ressarcimento de um trabalhador ou na perda dele para aquela função, além da 
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responsabilidade social que visa a segurança ocupacional para garantir o bem estar de uma 

vida. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Pretende-se neste trabalho avaliar o grau de periculosidade no processo de 

abastecimento de empilhadeira a gás, o qual trabalhadores são expostos a um sistema de 

bomba de abastecimento de Gás LP. Será realizado um estudo de caso considerando as 

possíveis situações de perigo a trabalhadores que atuam dentro da zona de risco, propondo 

melhorias. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

É importante garantir a minimização dos riscos, onde empresas que podem 

receber reclamações trabalhistas referente ao posto de abastecimento de empilhadeira, por 

GLP no Sistema Ultrasystem. Por motivos de falta de segurança as empresas têm tido 

prejuízos altos com pagamentos retroativos em adicionais analisadas em perícias e 

constatações de periculosidade. Conforme descrito na NR 16 (Atividades e Operações 

Perigosas) que existe o risco no manuseio de equipamentos como a bomba de abastecimento e 

a NR 20 (Líquidos Combustíveis e Inflamáveis) que diz respeito a possíveis riscos de 

explosões, transporte e armazenagem de  gás inflamável. O intuito é minimizar os riscos para 

assegurar a vida humana e, por consequência, reduzir custos gastos com encargos trabalhistas, 

em função dos riscos provocados por agentes químicos e adicionais de periculosidade. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Será feita uma revisão bibliográfica para fundamentação teórica utilizando a 

literatura pertinente, bem como as normas adequadas ao tema e estudo de caso na empresa. 
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Será realizada uma análise à segurança do trabalho com levantamento de laudo técnico de 

insalubridade, referente a periculosidade desencadeada ao trabalhador por riscos presentes no 

abastecimento de empilhadeiras com GLP. 

 

1.4 ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 

 

O primeiro capítulo será a introdução, onde constarão os objetivos (geral e 

específico), a justificativa do trabalho a ser realizado e a metodologia utilizada para a 

obtenção do mesmo. 

No segundo capítulo, será apresentada uma análise detalhada sobre  

empilhadeiras, especificando sua manutenção, como e onde utilizá-las, quais as necessidades 

de seu uso, principais características, modelos mais utilizados, etc. 

No terceiro capítulo, intitulado de empilhadeiras no mundo, será comentada a 

frequência de ocorrências de acidentes, a variedade de modelos existente e como são 

manuseadas no mundo atualmente.  

O quarto capítulo, detalhará todo o sistema a gás GLP e suas particularidades, 

mencionando as etapas: Gás LP o que é e onde usar, sistema Ultrasystem e suas 

particularidades, riscos presentes no abastecimento, periculosidade ao manusear produtos 

químicos e inflamáveis, impactos ambientais, entre outros. 

No quinto capítulo, serão apresentados tipos de acidentes e possíveis riscos 

envolvendo o uso de empilhadeira. Será comentado ainda, periculosidade e insalubridade por 

manuseio de produtos inflamáveis. 

 O sexto capítulo retrata o método de controle do risco existente para a 

conservação da segurança e saúde do trabalhador no abastecimento de empilhadeira com GLP 

e, comentará o uso de EPI’s e EPC’s durante o uso de empilhadeiras.  

No sétimo capítulo, será mostrado o estudo de caso que tráz cálculos e custos 

de déficit para a empresa, as atividades do operador e os processos de abastecimento. 

O oitavo capítulo, será feita a conclusão onde será reportado o status do 

projeto, com sugestões de soluções para a empresa estudada referente a implementação das 

normas regulamentadoras NR11, NR16 e NR20 na utilização de empilhadeiras com 

combustíveis e manuseio de atividades perigosas, a fim de reduzir custo e as reclamações 

trabalhistas. Serão feitas recomendações de segurança para melhoria da empresa mencionada. 
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2 EMPILHADEIRAS E SEU CENÁRIO  

 

Empilhadeira é uma máquina provida de motor destinada a empilhar e arrumar 

cargas em armazéns, parques ferroviários, pátios, entre outros. É possível observar um 

exemplo na Figura 1, é um caso de uma empilhadeira à gás, com seus botijões na posição 

horizontal na parte traseira do equipamento. 

 

 
Figura 1 – Empilhadeira à gás 

Fonte: Areaseg, 2009
 

 

Uma empilhadeira é uma máquina industrial utilizada para levantar e carregar 

materiais, normalmente através de garfos de metal que são inseridos por debaixo da carga. 

Geralmente, as cargas são colocadas em cima de estrados de madeira, que são levantados e 

guardados em prateleiras. 

 

2.1 HISTÓRIA DA EMPILHADEIRA 

 

A fabricante de empilhadeiras CLARK (2008) conta a história da empilhadeira 

desde meados do século 19 até o início do século 20. A evolução dos acontecimentos e a 

modernização de produção e estoque contribuíram para o surgimento das modernas 

empilhadeiras. Na Figura 2, observa-se a primeira invenção, o Tructrator. 
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Figura 2 – Tructrator inventado em 1917 

Fonte: MaxxiMov, 2009
 

 

A CLARK começou a desenvolver e utilizar o Tructractor (caminhão trator) 

nos EUA em 1917. O primeiro caminhão trator foi construído para transportar materiais entre 

os vários departamentos da empresa. Em 1918, oito caminhões tratores foram construídos à 

pedido de visitantes que ficaram impressionados com a nova invensão e, em 1919, foram 

vendidos mais de 75 caminhões tratores. 

O desenvolvimento destes caminhões tratores continuou nas décadas de 20 e 

30 e contribuiu para o surgimento do Truck Lift (caminhão elevador), como pode ser visto na 

Figura 3. 

 

 
Figura 3 – Truck Lift inventado em 1920 

Fonte: MaxxiMov, 2009
 

 

Em 1920 surgiu o caminhão trator com capacidade de suportar pesos maiores 

que a primeira invenção. Foi o primeiro caminhão trator industrial a utilizar energia hidráulica 

como meio de elevação da carga, diferente do Trucktrator que não realizava o movimento de 

elevação.  

Em 1923 foi criado um novo produto pela CLARK chamado Duat, que pode 

ser visto na Figura 4, bastante forte e inovador. 
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 Figura 4 – Duat inventado em 1923 

 Fonte: MaxxiMov, 2009
 

 

Duat (que literalmente quer dizer, faça isso), o primeiro caminhão trator que 

inovou ao ser compacto, com três rodas e movido à gás. 

O equipamento mais parecido com as empilhadeiras utilizadas nos anos 2000, 

foi o Fortlift Truck, que pode ser observado na Figura 5, já possuindo os garfos frontais para 

carregar objetos. 

 

 
Figura 5 – Forklift Truck 

Fonte: MaxxiMov, 2009
 

 

O Duat foi usado como base para a construção da primeira Forklift Truck (ou 

empilhadeira como chamamos hoje) e era movida à gás. 

A Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) incentivou o uso de empilhadeiras 

no esforço de guerra. Após a guerra, métodos mais eficientes para o armazenamento de 

produtos em armazéns estavam para surgir. A necessidade de mobilidade das empilhadeiras 



19 

 

levou ao desenvolvimento de equipamentos mais ágeis e compactas, com maior capacidade de 

peso e alcance de alturas maiores. 

Em 1990 houve o desenvolvimento de acessórios que compõem a 

empilhadeira, como o mecanismo hidráulico e os pneus, responsáveis pela sustentação da 

movimentação da empilhadeira. Isso fez com que os equipamentos chegassem a grande poder 

de tração e elevação. (Maxxi Mov, 2009) 

Na Figura 6, pode ser observada um elevador de plataforma, que foi criado no 

século 20, é mais uma inovação das empilhadeiras que chega a alcançar maiores alturas e a 

suportar pesos elevados. 

 

 
Figura 6 – Elevador de plataforma 

Fonte: MaxxiMov, 2009 

 

O avanço da tecnologia das empilhadeiras, possibilitou o alcance de poderes de 

elevação cada vez maior. 

Essa tecnologia inspira o desenvolvimento de novos equipamentos para as mais 

variadas atividades. Desde elevadores de plataformas a empilhadeiras de contêiner com 

capacidade de elevação de várias toneladas.  

 



20 

 

2.2 EMPILHADEIRAS MOTORIZADAS  

Basicamente, existem dois tipos de empilhadeiras que são motorizadas. As 

empilhadeiras elétricas e as movidas a combustão.  

As empilhadeiras elétricas são a melhor opção para o uso em áreas fechadas, e 

possuem o menor custo operacional. Essas máquinas são limpas e quietas, e assim são ideais 

para armazéns e manufaturas, onde não produzem qualquer emissão. Dos modelos movidos a 

combustão, somente o modelo que utiliza o propano pode ser utilizado em uma área fechada, 

entretanto, uma boa ventilação é muito importante. Modelos movidos a diesel ou gasolina não 

podem ser utilizados em uma área fechada sob qualquer condição. (Maxxi Mov, 2009) 

O custo do combustível é o ponto que sempre merece mais atenção. Nesse 

quesito, as empilhadeiras elétricas estão em primeiro lugar no ranking.  

Obviamente, os custos iniciais das empilhadeiras elétricas serão maiores, uma 

empilhadeira elétrica pode custar muito mais do que um modelo similar que tenha combustão 

interna, mas a economia em combustível faz com que seja uma opção viável.  

Outra vantagem é que a operação de uma empilhadeira elétrica é mais quieta e 

não requer um lugar para armazenamento de combustível. A vida útil de uma máquina elétrica 

tende a ser mais longa em conseqüência dos ambientes mais limpos onde trabalha, requerendo 

assim menos manutenção, mais uma grande vantagem. 

O aspecto negativo de uma empilhadeira elétrica é que elas dependem de uma 

bateria, que nestes casos são grandes e pesadas. Simplesmente, elas são uma versão grande 

das baterias utilizadas em um carro. (Maxxi Mov, 2009) 

Em média, fornecem força por um período de oito horas, segundo fabricantes, 

o que em termos de uso real significa de cinco a seis horas de trabalho. Uma empilhadeira 

precisa de oito horas de recarga e depois mais oito horas para que a bateria possa esfriar. Por 

isso, baterias extras precisam ser mantidas, o que causa aumento nos custos da operação. 

Existe também a necessidade de uma estação de recarga próxima ao local de 

trabalho, no qual os carregadores precisam ser mantidos em um local seco, ventilado e com a 

temperatura controlada.  

Guindastes especiais são necessários a fim de manusear as baterias, pelo seu 

tamanho e principalmente o peso. Além disso, empilhadeiras elétricas não são apropriadas 

para o uso externo.  

Pode-se utilizar a empilhadeira elétrica em estacionamento pavimentado, com a 

condição que a mesma não seja exposta a chuva. Já para uso externo, uma empilhadeira com 
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combustão interna é a melhor solução. Na Figura 7 é possível verificar o modelo de uma 

empilhadeira elétrica. 

 

 

Figura 7 – Empilhadeiras Elétricas 

Fonte: Forklifttruck, 2009
 

 

Segundo a NR-11, nos equipamentos de transporte com força motriz própria, o 

operador deverá receber um treinamento específico, dado pela empresa, que o habilitará nessa 

função (11.1.5). Já os operadores de equipamentos motorizados, deverão ser habilitados e só 

poderão dirigir se durante o horário de trabalho, portarem cartão de identificação com nome e 

fotografia, em lugar visível (11.1.6).  

 

2.3 ACESSÓRIOS 

 

São vários os acessórios que existem para facilitar ainda mais o trabalho. Eles 

podem aumentar a capacidade do equipamento, como força e proteção, além da autonomia e 

precisão. São eles: 
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a) garras para Rolos de Papel; 

b) push/Pull; 

c) rotores; 

d) sistema Raben para Pneus; 

e) inversor de Carga Estacionário; 

f) duplo posicionador de Garfos (Single-Double); 

g) garra para Barris; 

h) virador de Carga (Turnaload); 

i) escolhador de Camadas; 

j) estabilizador de Cargas; 

k) volteador Frontal (Bin Dumper); 

l) entre outros. 

 

2.4 FABRICANTES 

 

A idéia e a necessidade da utilização de empilhadeiras para executar tarefas 

difíceis para o homem, tornou-se algo indispensável no dia a dia de empresas. Sendo assim,  

novos fabricantes surgiram no decorrer dos anos, disputando por seus espaços no mercado. A 

consequência disso é a existência de inúmeros fabricantes espalhados pelo mundo, 

produzindo equipamentos concorrentes que se superam a cada modelo criado. 

A seguir, seguem nomes das montadoras de empilhadeiras mais conhecidas 

mundialmente e que mais vendem: 

 

a) Hyundai; 

b) Yale; 

c) Hyster; 

d) Clark; 

e) Nissan Forklift; 

f) Maxxi Mov; 

g) Toyota. 
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2.5 NECESSIDADE DE TREINAMENTO 

 

A Logística de toda e qualquer empresa tem como necessidade básica o 

transporte e o içamento de cargas. Para isto é preciso profissionais muito bem treinados, que 

conheçam as técnicas relativas a este processo e que trabalhem com o máximo de eficiência e 

segurança. A movimentação de máquinas e o içamento de cargas não permitem erros. A 

eficiência e a segurança operacional só serão alcançadas quando os responsáveis por este 

setor, dentro de uma empresa, perceberem a importância de qualificar adequadamente seus 

profissionais da área de logística. O investimento em treinamento especializado é fator 

determinante para evitar prejuízos e graves acidentes. 

 

2.6 NECESSIDADE DE RECICLAGEM - APERFEIÇOAMENTO 

 

Ideal para operadores que já atuam na função a longo tempo. Tem como 

objetivo maior, reunir os operadores para corrigir erros e vícios operacionais, conhecendo 

novas e importantes informações sobre as atividades. A reciclagem é necessária para fazer 

uma reavaliação individual. 

 

2.7 NORMATIZAÇÃO LEGAL PARA OPERAÇÃO DE EMPILHADEIRAS 

 

Segundo a Lei 6514, a Norma Regulamentadora Nº11 está previsto que toda a 

pessoa que for manusear um equipamento com força motriz própria deverá realizar um 

treinamento específico sobre ele. Também comenta que este futuro operador passe por 

exames médicos periódicos, que terão a validade de um ano.  

Depois de ser considerado apto, o operador deverá receber um crachá contendo 

nome completo, foto e data do exame médico, sendo a NR11 uma norma governamental a 

qual devemos cumprir, ela exige também que os equipamentos estejam em perfeitas 

condições de funcionamento que possuam sua capacidade de carga em local visível.  
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Dentro desta norma regulamentadora não se comenta a necessidade do 

operador portar carteira Nacional de Habilitação, esta exigência é feita somente pelo Conselho 

Nacional de Trânsito, que diz que todo equipamento operado ou dirigido em via pública o 

condutor deverá possuir sim, CNH compatível com o veículo em movimentação. (Araújo, 

2007) 
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3 EMPILHADEIRAS NO MUNDO 

 

Segundo informado pelo Guia Log (2008), entre os últimos anos (de 2006 à 

2008), os acidentes com empilhadeiras perfazem aproximadamente 1% dos acidentes 

industriais, mas eles produzem danos terríveis em 10% das vítimas. As empilhadeiras causam 

quase 10.000 ferimentos ao ano. 

O cuidado em executar as normas de Segurança do Trabalho poderia, de 

acordo com a Occupational Safety & Health Administration, Agência de Saúde e Segurança 

Ocupacional (OSHA) economizar para as industrias de equipamentos industriais cerca de 

US$135 milhões de dólares em custos associados em acidentes registrados com 

empilhadeiras. (Guia Log, 2008) 

Terceirização de áreas e pressão de chefias em setores, gera instabilidade e 

insegurança nos trabalhadores, e a pressão psicológica é um dos grandes causadores de 

acidentes de trabalho. No Gráfico 1 abaixo, é apresentado que o tombamento de 

empilhadeiras é o principal acidente com fatalidade. 

 

 
Gráfico 1 – Tipos de Acidentes com Empilhadeiras 

Fonte: Guia Log, 2008 

 

Como pode ser observado acima, acidentes ocorrem por diversos fatores, sendo 

eles por falta de atenção (queda de carga), excesso de confiança (colisão), entre muitos outros 

que acabam envolvendo manutenção ou mesmo condições físicas do ambiente externo. 

O maior índice, o de tombamento, chega a ser o mais frequente com 30% dos 

acidentes. Neste caso possui maior influência pelo fato de que uma empilhadeira típica, tem 
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um alto centro de gravidade e a sua base de roda é pequena e tem apenas três pontos de 

estabilidade.  

O segundo maior caso é o de colisão, que chega a 22% dos acidentes 

envolvendo empilhadeiras. Acontecem por inúmeros motivos, entre eles : falta de sinalização, 

confiança demasiada pelo motorista, condições do ambiente de trabalho impróprias, manobras 

perigosas, etc. (Guia Log, 2008) 

Já 17% dos acidentes de empilhadeiras é o resultado de quedas de cargas ou 

objetos sobre um trabalhador. Portanto, para operar uma empilhadeira exige uma grande 

habilidade e formação do operador. 

Outros 9% dos acidentes de empilhadeira ocorrem quando empregados 

caminham com desatenção ou ocupam o espaço das empilhadeiras com a execução de outras 

tarefas. Em geral, são atingidos porque não se atentam ao local e ficam em proximidade a 

uma empilhadeira em operação. 

Uma das atividades que vêm aumentando no decorrer dos anos, é o transporte 

de pessoas em empilhadeiras, onde 15% dos acidentes ocorrem porque a empilhadeira é usada 

inadequadamente para transportar os trabalhadores irregularmente, através de caronas ou até 

como “elevadores” para o alcance de lugares mais altos. (Guia Log, 2008) 

Todo equipamento mecânico precisa de manutenção, não se pode esquecer que 

as empilhadeiras são equipamentos de alto risco, pois envolvem pessoas ao redor de suas 

atividades. Neste caso uma manutenção inadequada chega a representar 7% dos acidentes, 

esses ocorrem quando o operador perde o controle do veículo ou quando há problemas 

mecânicos que poderiam ter sido prevenidos. 

Outro tipo de acidente com alto valor de risco que envolve as empilhadeiras 

acontece quando elas são operadas em docas de carregamento. Os acidentes desta natureza 

ocorrem freqüentemente porque o projeto do local de trabalho é perigoso e muitas vezes 

possuem pouco espaço para manobras. 

 

3.1 TIPOS DE EMPILHADEIRAS 

 

Uma empilhadeira ou empilhador é uma máquina usada principalmente para 

carregar e descarregar mercadorias em paletes. Existem diversos tipos e modelos, tais como: 
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elétricas, manuais, combustão e portuárias. Os tipos mais comuns são as empilhadeiras de 

combustão em gás liquefeito e elétricas, usadas em galpões fechados e  centros de distribuição 

Nas últimas décadas as indústrias fabricantes de empilhadeiras, vêm evoluindo 

seus produtos com pequenas adaptações, a ponto de fabricar equipamentos com alta qualidade 

e máxima perfeição. As empilhadeiras têm adquirido espaço no mercado de equipamentos 

industriais, sendo utilizadas para muitas atividades. São disponibilizados também vários 

acessórios que podem aumentar a capacidade, autonomia e adequação a trabalhos específicos. 

Sua procura tornou-se elevada proporcionalmente à sua evolução, é possível 

encontrar um modelo de empilhadeira para cada tipo de armazenagem, empilhadeiras de 

diversos tamanhos e potências que se adaptam a todo tipo de necessidade. Um exemplo disso, 

segue na Figura 8, que mostra as propriedades de uma empilhadeira que alcança com seus 

garfos a altura da carroceria de um caminhão para o seu carregamento. 

 

 
 Figura 8 – Empilhadeira 

 Fonte: Wikipédia, 2009 

 

Com diferentes formas, controles, recursos e tecnologias, dentre outras 

características que particularizam seu uso para uma aplicação definida, a empilhadeira passou 

a ser um equipamento essencial que provê benefícios e agilidade ao trabalho do homem. 

A distribuidora de empilhadeiras Maxxi Mov, 2009, explica as características 

de cada tipo de empilhadeira. 

As empilhadeiras elétricas são equipamentos versáteis e compactos em função 

do seu desenho e de suas características operacionais, são próprios para serem operadas em 

lugares fechados, tais como: depósitos, armazéns ou câmaras frigoríficas. Na figura 9 abaixo, 

pode-se visualizar nitidamente as características desse equipamento, conforme descrito. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Airforce_forklift.jpg
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Figura 9 – Empilhadeira Elétrica 
Fonte: Maxxi Mov, 2009

 

 

Geralmente as empilhadeiras são compactas, para que possam realizar tarefas 

em corredores estreitos. Normalmente elas possuem uma torre de elevação com grande altura 

aumentando consideravelmente a capacidade de armazenagem e estocagem em prateleiras.  

São movidas à eletricidade, sendo sua principal fonte de energia baterias 

tracionárias. Operam silenciosamente, fator de grande importância em qualquer ambiente 

produtivo diminuindo consideravelmente os ruídos operacionais. Não poluem o ambiente, 

pois não utilizam combustíveis, sendo aplicáveis em atividades que envolvam produtos 

alimentícios. Possuem alto grau de giro possibilitando manobras em seu próprio eixo. 

No caso das empilhadeiras manuais, existe uma variedade muito grande e 

diferentes tipos. Abaixo na Figura 10, pode ser visto suas características.  

 

 
 Figura 10 – Empilhadeira Manual 

 Fonte: Maxxi Mov, 2009 

 

As empilhadeiras manuais disponíveis no mercado atendem a diferentes 

necessidades, sendo que, o grande diferencial deste equipamento é em relação ao operador 
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que pode operá-lo em pé sobre o equipamento ou caminhando segurando o timão 

(porta-paletes). 

É um equipamento leve, tem suas partes finas e estreitas, é de fácil manobra e 

não poluente em função de não ter motores ou óleos. 

As empilhadeiras à combustão GLP e diesel são utilizadas mais comumente em 

pátios, docas, portos, etc. Pode ser visto na Figura 11 a robustez desse equipamento. 

 

 
Figura 11 – Empilhadeira à Combustão 

Fonte: Maxxi Mov, 2009 

 

São mais robustas do que os outros tipos. Além destas características, são 

disponibilizados também vários acessórios que podem aumentar a capacidade, autonomia e 

adequação a trabalhos específicos. 

Outro tipo muito utilizado para carregamento de objetos altamente pesados são 

as empilhadeiras portuárias, que consite em uma estrutura robusta e forte. Na Figura 12 é 

possível verificar esta forte e particular característica. 

 

 
Figura 12 – Empilhadeira Portuária 

Fonte: Maxxi Mov, 2009
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Empilhadeiras portuárias são equipamentos de grande porte, com grande 

capacidade de força e sustentação de peso. São usadas principalmente em portos, próprias 

para a movimentação de contêiner, no carregamento e descarregamento de navios. 
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4 GASES COMBUSTÍVEIS  

 

Existem diferenças entre os gases combustíveis mais conhecidos, que são: Gás 

Liquefeito de Petróleo (GLP), Gás Natural Veicular (GNV), Gás Natural Comprimido (GNC), 

Gás Canalizado e o Gás Natural. 

O GLP é uma mistura de hidrocarbonetos (especialmente propano e butano), 

quando produzido a partir do petróleo cru. Este pode ser obtido também através do gás 

natural. 

Em estado líquido, o GLP é mais leve do que a água. Já em estado gasoso, ele é 

mais pesado que o ar, o que faz com que se concentre próximo ao solo em caso de vazamento. 

Por esta razão, que define maior segurança em sua utilização, ele é aplicado em inúmeras 

atividades. 

Gás Canalizado ou, conhecido por, “gás de rua”, é produzido a partir da nafta, 

derivado de petróleo, através de um processo industrial (reformação com vapor d’água). É 

distribuído por redes de distribuição de companhias estaduais de gás, para consumo 

residencial, porém a maior parte dessas redes, já foi substituída pelo gás natural. 

Gás Natural é todo hidrocarboneto ou mistura de hidrocarbonetos que 

permaneça em estado gasoso ou dissolvido no óleo nas condições originais do reservatório e 

que se mantenha no estado gasoso nas condições atmosféricas normais. Tem como principal 

componente o metano. 

O GNV (Gás Natural Veicular) é uma mistura combustível gasosa, proveniente 

do gás natural ou biogás. Tem como principal componente o metano. 

GNL (Gás Natural Liquefeito) é o gás natural resfriado a temperaturas 

inferiores a -160°C para fins de transferência e estocagem na sua forma líquida. Seu principal 

componente é o metano. 

GNC (Gás Natural Comprimido) é todo gás natural processado em uma estação 

de compressão para armazenamento em ampolas ou cilindros, transportados até estações de 

descompressão localizadas nas plantas dos clientes industriais ou nos postos onde são 

distribuídos. (Ultragaz, 2008) 
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4.1 O GÁS GLP 

 

O Gás Liquefeito de Petróleo (Gás LP) é extraído diretamente de duas formas. 

A primeira pelo refino do petróleo e a segunda, a partir do processamento do gás natural, 

extraída em escala reduzida. 

Este derivado é um dos mais leves obtidos a partir do petróleo, sendo o último 

produto da extração. Tem como antecedentes os óleos combustíveis, como a gasolina, 

querosene e diesel. 

O Gás LP é muito aplicado como combustível, pois possui uma particularidade 

única de ter facilidade de armazenamento e transporte, sendo envasado por engarrafamento 

em vasilhames do tipo botijões, cilindros ou tanques. 

Por ser produzido no Brasil, é muito conhecido como “gás de cozinha”, sendo 

muito utilizado em fins residenciais, apesar de ser também aplicado em indústrias e nas 

produções agrícola e alimentícia. (Ultragaz, 2008) 

No botijão, o gás é comercializado na forma líquida, tornando-se gasoso à 

pressão atmosférica e  à temperatura ambiente no momento de seu uso em fogões. 

Sua origem é formada pela mistura entre os gases propano e butano, gerando 

uma combustão sem resíduos tóxicos. Desta forma caracteriza-se como uma fonte limpa de 

energia, não sendo corrosivo ou poluente. Na Figura 13, é possível observar os diversos tipos 

de botijões de gás, para armazenar o GLP. 

 

 
Figura 13 – Botijões de gás 

Fonte: Ultragaz, 2008
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O Gás Liquefeito de Petróleo recebe um composto a base de enxofre para 

caracterizar seu cheiro, pois é inodoro e dificulta detectar possíveis vazamentos. 

No Brasil, a utilização do Gás LP como combustível está ligada à história do 

dirigível alemão Graff Zeppelin, que transportava passageiros entre a Europa e a América do 

Sul, durante alguns anos no início do século XX. Por sua alta octanagem, o GLP era usado 

como combustível do motor desses dirigíveis. 

Existem no Brasil variados tipos de cilindros para acondicionamento desse 

produto, normatizado pela NBR-8460 da ABNT: embalagens de 2Kg, 5Kg, 7Kg, 8Kg, 45Kg 

e 20Kg, este último somente usado em empilhadeiras. (GLP, 1994) 

Muitas vezes surge a dúvida de porque o governo proíbe alguns usos do Gás 

LP. Esta se explica pela lei que restringe certos usos do GLP no Brasil desde a data de 1991, 

em motivo da guerra do Golfo que pareceu ser uma ameaça de aumento de preços e falta de 

petróleo no país. 

Segundo a Sindigás, 2008, em 1991, o Brasil dependia do mercado externo em 

80% e o preço era fortemente subsidiado para torná-lo acessível aos consumidores. O 

montante de recursos destinados a esse fim contribuía para o agravamento do déficit do setor 

público. 

Esse contexto exigiu uma série de medidas governamentais para a contenção 

do consumo de derivados de petróleo. A lei 8.716, de 8/2/1991, definiu como um crime contra 

a ordem econômica o uso de Gás LP em motores de qualquer espécie, saunas, caldeiras e 

aquecimento de piscinas, ou para fins automotivos, ou seja, qualquer utilidade que não fosse 

considerada essencial no caso desse energético. Na Figura 14, é possível verificar a restrição 

de uso em forma de lei na Resolução ANP n° 15. (Ultragaz, 2008) 

 

 
 

  Figura 14 – Resolução ANP nº 15 – Art. 30 

  Fonte: Sindigas : Gás LP no Brasil, 2008, p.14 
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4.2 VANTAGENS DO GÁS LP 

 

O GLP possui alto poder energético, realizando o funcionamento de aparelhos 

domésticos até grandes instalações industriais. 

É um produto limpo, não deixa resíduos tóxicos, podendo ser usado direto com 

alimentos e artigos, como cerâmica fina. Não contamina o meio ambiente, pois não contamina 

mananciais de água, nem o solo, e seu consumo evita queima de árvores. 

Uma forma racional do uso de energia, é o aumento do desenvolvimento de 

novas tecnologias, reduzindo o consumo de combustíveis sólidos e fósseis. Outra forma, é o 

encorajamento para a troca desses combustíveis altamente poluidores que causam o “efeito 

estufa”, por combustíveis cuja queima seja mais limpa e menos agressiva ao meio ambiente e 

as pessoas. (GLP, 1994) 

Sendo assim, é visível que há vantagens na troca desses combustíveis pelo 

GLP, porém existindo outras principais:  

 

a)  possui um menor conteúdo de carbono; 

b) possui naturalmente uma queima mais limpa, produzindo baixas 

emissões de gases que causam mal à saúde das pessoas; 

c)  tem vida curta na atmosfera por sua instabilidade como vapor; 

d) é transportável podendo também ser armazenado, atingindo 

localidades distantes dos grandes centros; 

e)  tem o mais alto poder calorífico (PCI = 11.100 kcal/kg); 

f)  é abundante e disponível; 

g)  não contamina o solo ou aquíferos subterrâneos; 

h)  permite as indústrias reduzirem suas emissões de carbono. 

 

4.3 VERSATILIDADE DOS GÁS LP 

 

O uso mais comum do GLP é em residências e estabelecimentos comerciais, 

onde é utilizado para o cozimento de alimentos, calefação de ambientes e aquecimento de 
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água. Neste último, é bem empregado, pois além de mais segurança é 60% mais econômico 

do que o chuveiro elétrico. Sua eficiência é na produção de água quente e com muita pressão. 

Na indústria, seu uso é muito comum em empilhadeiras industriais, fornos para 

tratamentos térmicos, indústria de vidro, secagem de pinturas  e processo têxtil  e de papel. 

Seu emprego na área industrial, visa sempre o baixo consumo em relação à equipamentos 

elétricos e a não poluição do meio ambiente. 

É utilizado também na agricultura, provendo a secagem e torrefação de grãos e 

queima de erva-daninha. Já na avicultura, é usado para o aquecimento de ambientes, pois seu 

custo é inferior da eletricidade, e não polui como outros combustíveis sólidos. 

No transporte, seu uso é internacionalmente aprovado para automóveis, porém 

no Brasil é ao contrário, o gás é proibido no uso automotivo. Exceto para empilhadeiras. 

Por ser um combustível não poluente, é ideal para uso em frotas de ônibus em 

grandes metrópoles brasileiras, visando a diminuição da poluição comparando-se com o diesel 

atualmente utilizado para a mesma função. 

 No Brasil, a distribuição do Gás LP já abrange 100% do território, pois não 

necessita de construção de gasodutos ou redes de distribuição, assim facilita sua chegada em 

regiões de difíceis acessos. Isso também se dá ao fato de possuir fácil transporte, sendo 

realizado em botijões, já que não se deteriora durante o tempo de armazenamento. 

Mesmo sendo um produto nacional, no ano de 2000, o gás ainda era importado 

para o Brasil, necessário mais 40% para o consumo interno. Estimativas dizem que entre 2008 

e 2009, com ampliações das refinarias, a dependência poderá cair para zero. 

Como pode ser observado na Figura 15, o Gás LP é muito versátil e utilizado 

em diversas aplicações sendo a principal o meio ambiente, que é representado pela árvore 

como um símbolo de vida sem poluição, saudável. (Ultragaz, 2008)       
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 Figura 15 – Versatilidade do GLP 

 Fonte: GasLP, 2009 

 

 

É possível se obter benefícios com o gás LP, ele é um produto de ótima 

aplicação para atender as necessidades do homem, sem prejudicar ou afetar a natureza. 

Os recipientes utilizados para o transporte do gás, são fabricados com chapas 

de aços e capazes de suportar altas pressões, sendo totalmente seguros. São seguidas as 

normas técnicas de segurança definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). Entretanto, é necessário que tenha um correto manuseio, pois se pode danificar a 

válvula e os mecanismos de segurança. A Figura 16 mostra a divisão entre as duas formas do 

gás que compõe um botijão de cozinha comum. 
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Figura 16 – Botijão de gás 

Fonte: Sindigas : Gás LP no Brasil, 2008, p.8 

 

4.4 UTILIZAÇÃO DO GÁS LP COMO ENERGÉTICO SUBSTITUTO DE OUTROS 

COMBUSTÍVEIS 

 

Em referência a combustíveis sólidos tais como lenha e carvão, o GLP se 

destaca pela baixa emissão de poluentes, pois estudos indicam que a fumaça da lenha 

contamina alimentos e os ambientes, com partículas vinte vezes mais cancerígenas. 

Além de poluentes, as partículas desses combustíveis causam infecções 

respiratórias, doenças pulmonares crônicas, câncer de pulmão, problemas oculares e 

mortalidade infantil. (Gás LP, 2009) 

São responsáveis pelas mudanças climáticas, pois o seu uso acarreta na 

devastação de matas e florestas, responsáveis pela manutenção do equilíbrio climático global. 

Por serem baratos, os combustíveis sólidos são muito utilizados no Brasil, em 

residências e comércio com a função de cocção de alimentos e para processos de aquecimento 

nas linhas de produção de indústrias. Um comparativo entre os combustíveis pode ser 

observado na Gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Consumo Residencial de Gás LP e Lenha 

Fonte: Gás LP, 2009
 

 

 

A substituição da energia elétrica (chuveiros elétricos) no aquecimento de água 

(eletrotermia) por aquecedores à GLP em 2,5 milhões de residências, reduziria em 25% o 

excesso de eletrotermia e, por consequência, diminuiria as emissões de gases nocivos, 

emitidos pelos combustíveis mais poluidores do que esse energético. (Gás LP, 2009) 

Isso se diz respeito à energia limpa produzida pelas Usinas Hidrelétricas, as 

quais estão sendo complementadas por energia produzidas em Usinas Termoelétricas, que na 

escassez do Gás Natural, estão sendo alimentadas por combustíveis poluidores do meio 

ambiente como o diesel e o Óleo Combustível.  

No Brasil, o uso de chuveiros elétricos para aquecimento de água em 

residências alcança 68%, contrastando com a realidade de outros países, e ainda utilizando 

eletricidade em horários de maior demanda. (Gás LP, 2009) 

Nos países, onde o GLP é caracterizado como um importante energético no 

consumo de energia, sua utilização em aquecimento de água alcança 31% dos domicílios, 

como pode ser acompanhado pelo Gráfico 3. 
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Gráfico 3 - Aquecimento de Água por Eletricidade nos Domicílios (% dos Domicílios) 

Fonte: Gás LP, 2009
 

 

 

As frotas de ônibus urbanos em grandes centros atualmente utilizam o diesel 

como combustível, sendo que este gera uma poluição adversária à saúde e o meio ambiente 

das pessoas que vivem nestas regiões.  

A substituição do diesel pelo GLP, seria uma grande solução para a poluição, 

para o meio ambiente e para as pessoas. Ele teria um papel muito bom para a economia, pois 

reduziria os gastos em importação do combustível diesel. (Gás LP, 2009) 

Outra forma de melhoria, seria repassar após as vendas dos veículos usados 

para as cidades do interior, dando continuidade ao ciclo. 

A proibição imposta por lei ao uso do GLP em motores de qualquer espécie 

deveria ser revista pelo governo, pois ele pode trazer soluções para a qualidade de vida dos 

habitantes de grandes centros.  

Os gases emitidos pelo GLP quando utilizado como combustível são menos 

nocivos, tais como CO (monóxido de carbono), NOX (óxido de nitrogênio) e partículas, que 

contribuem como solução efetiva para a saúde e o meio ambiente, como pode ser visto no 

Gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Gases Tóxicos Emitidos por Tipo de Combustível em Veículos Urbanos 

Fonte: Gás LP, 2009
 

 

4.5 SISTEMA ULTRASYSTEM 

 

Ultrasystem é o sistema de abastecimento de Gás LP à granel da Ultragaz. Ele 

foi desenvolvido especialmente para atender condomínios residenciais, clientes comerciais e 

industriais. Estes locais são abastecidos por caminhões diretamente para grandes cilindros ou 

tanques estacionários. (Ultragaz, 2009) 

Segundo a Ultragaz, 2008, o sistema de abastecimento ininterrupto entrou em 

operação em 1995, dispensando o manuseio de botijões e tornando o processo de 

fornecimento do GLP muito mais prático, seguro e ágil. 

O sistema de armazenamento é muito inteligente, pois facilita o uso e mantém  

o produto em condições propícias para sua aplicação. Os tanques são colocados 

horizontalmente a uma distância lateral um do outro, que torna possível obter segurança no 

caso de um acidente, de forma a não comprometer o restante dos tanques e o patrimônio. 

Estes recipientes são diretamente recarregados através de uma tubulação, onde 

se acopla ao caminhão que transporta o combustível até o local. 
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Pode ser observado na Figura 17, um tanque estacionário de armazenamento de 

Gás LP, o tipo de válvula e tubulação que é conectada, e o caminhão com o tanque do mesmo 

formato que o estacionário.   

 

 
Figura 17 – Reservatório de gás e caminhão de gás 

Fonte: Ultragaz, 2008 

 

Os tanques são feitos com paredes grossas de metal, o que faz suportar altas 

pressões. É realizada manutenção periódica em toda a tubulação, além de uma manutenção 

regular a fim de revistar a necessidade de troca de válvulas e conectores, para evitar 

vazamentos. Tudo é realizado por profissionais altamente capacitados e treinados para exercer 

tais atividades. (Ultragaz, 2009) 

No instante em que se necessite carregar botijões menores, como os de 

empilhadeiras, há um dispositivo, semelhante a uma bomba de combustível, para abastecer o 

botijão à partir de uma válvula, que libera o gás do tanque para o recipiente.  

Feito isso, é possível usufruir todos os benefícios que o GLP pode oferecer. 

 



42 

 

5 ACIDENTES E RISCOS 

 

A segurança no uso de veículos industriais é um ítem de extrema importância 

que visa proteger a integridade da vida do trabalhador, permitindo condições seguras e 

aumentando a produtividade. Ela evita acidentes que prejudicam diretamente o bem estar da 

empresa, da comunidade, influenciando psicologicamente a família, o próprio operador e os 

demais colaboradores da empresa.  

Veículos industriais são de grande utilidade no desenvolvimento de muitas 

atividades. No entanto, são bastante perigosos, especialmente quando usados em condições 

inadequadas e/ou de forma incorreta. Gerenciar a prevenção de acidentes com este tipo de 

equipamento deve estar entre as preocupações básicas de qualquer programa de segurança do 

trabalho. 

Por detrás do uso dos veículos industriais ocultam-se uma série de riscos que, 

muitas vezes, passam sem ser notados nas atividades cotidianas. Em muitos casos, só são 

tomadas providências após a ocorrência de acidentes, quase sempre muito graves. 

A questão de problemas de lay out, como a falta de espaço compatível com a 

necessidade de manobras ou que possibilite a realização das mesmas com certa margem de 

segurança, ou a falta de organização, que implica em maior redução do espaço, cria uma 

situação evidente de risco de acidente. (Guia Log, 2009) 

 

5.1 AS NORMAS (NR) COMO BASE 

 

A Norma Regulamentadora 11 (NR 11) – Transporte, Movimentação, 

Armazenagem e Manuseio de Materiais, 2008 deve ser tomada como referência para a 

elaboração de qualquer atividade preventiva no uso de veículos industriais, mas não esgota de 

forma alguma o assunto, havendo necessidade de atuação do profissional especializado para o 

desenvolvimento e detalhamento de um programa específico.  

Parte do assunto também deve ter como referência a Norma Regulamentadora 

26 (NR 26) – Sinalização de Segurança, 2008. No ítem 1.5.3 fica claro que os equipamentos 

de transporte e manipulação de material, tais como empilhadeiras, tratores industriais, pontes-

rolantes, reboques, etc., devem estar pintados na cor amarela para a prevenção de acidentes. 
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Embora seja ditado pela legislação e, no item 1.1, essa norma fixa as cores a serem usadas, 

muitos equipamentos disponíveis para venda e locação no mercado estão pintados em outras 

cores. Vale lembrar que a inobservância deste ítem implica em multa por parte do Orgão 

Fiscalizador – MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). (Araújo, 2007) 

Outra parte interessante da NR 11, ano diz respeito ao ítem 1.3, no qual fica 

definido que os equipamentos utilizados na movimentação de materiais serão calculados e 

construídos de maneira que ofereçam as necessárias garantias de resistência e segurança. É 

importante que o SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho) busque conhecer e, se possível, ter cópia dos memoriais ou processos de cálculo e 

aquisição. 

De acordo com a Norma Regulamentadora 4 (NR 4), 2008, a responsabilidade 

técnica pela orientação quanto ao cumprimento do disposto nas NR’s é do SESMT. Essa 

norma ainda menciona que devemos analisar com atenção a conservação e perfeitas condições 

para o trabalho. 

É importante inserir todos os veículos industriais em um plano de manutenção 

preventiva que deve ser auditado periodicamente pelo SESMT e os possíveis desvios 

evidenciados através de documentos. (Araújo, 2007) 

Por fim, recomenda-se ainda que seja definida uma sistemática de verificação a 

ser feita pelo próprio operador, ou seja, algo como um check list básico a ser observado pelo 

usuário antes das operações do veículo. 

A NR 11 descreve as condições relativas ao operador. O item 1.5 menciona 

que o operador deverá receber um treinamento específico que o habilitará nesta função. A 

direção de uma empilhadeira por uma pessoa não habilitada pode trazer riscos à própria vida e 

a dos outros colaboradores da empresa, sem contar nos acidentes que podem causar.  

A pré-seleção do operador deve, obrigatoriamente, passar por conhecimentos e 

requisitos próprios da Norma Regulamentadora 7 (NR 7) – Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional, 2008. Portanto, o operador de veículo industrial deve ser uma pessoa apta 

do ponto de vista técnico e médico para exercer e realizar este tipo de trabalho. 

Após a pré-seleção, é dado o treinamento ao operador com a citação 

“treinamento dado pela empresa”, que, neste caso, recomenda-se que fiquem a cargo de 

escolas especializadas, que emitam certificados e estes sejam mantidos junto ao prontuário do 

empregado. (Araújo, 2007) 

Recomenda-se que, periodicamente, seja feita uma reciclagem quanto aos 

princípios básicos e as normas de segurança na operação. O treinamento e a reciclagem são 
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itens indispensáveis para a segurança de todos ao redor de um equipamento industrial em 

movimento, pois operadores sem conhecimento ou condicionados à rotina geram riscos e até 

acidentes fatais. 

Para operações dentro das empresas, o item 1.6 da NR 11, cita que o curso 

habilita o operador ao manuseio de empilhadeiras. Em termos de cuidados preventivos, é 

desejável que o candidato tenha CNH (Carteira Nacional de Habilitação), independente da 

categoria desta, pois assim ele é conhecedor das regras básicas de trânsito e sinalização. 

No item 1.7 da NR 11, fica definido que os equipamentos de transportes 

motorizados devem possuir sinal de advertência sonora (buzina), luminoso (giroflex) e visuais 

(etiquetas adesivas). Sem dúvida, em prol da prevenção de acidentes, os dispositivos que 

sinalizam a marcha ré são muito úteis. (Araújo, 2007) 

No entanto, quando a sinalização visual e sonora vai além dos limites, há 

necessidade de analisar o quanto os ruídos podem contribuir para a dispersão da atenção das 

pessoas envolvidas nas operações e até para o estresse dos empregados. 

Encerrando a parte da NR 11, que diz respeito aos veículos industriais, há 

também a questão da concentração de poluentes no ambiente de trabalho. Dentro desta 

preocupação deve-se dar atenção especial à questão do ruído, o que faz parte de um estudo 

mais amplo de engenharia já na fase de antecipação do projeto, quando possível. 

 

5.2 CUIDADOS ADICIONAIS 

 

Segundo Moraes, 2008, veículos industriais em especial os movidos a óleo, 

com o passar do tempo, começam a apresentar vazamentos e estes são formadores de poças 

no piso, que por sua vez podem provocar quedas. Por esta e outras razões todos os veículos 

devem ter previamente definidos os locais onde serão estacionados quando não estiverem em 

uso (fora dos locais de passagem) e, caso ocorram vazamentos, devem ser mantidos sobre 

caixas de areia. 

Outra situação importante, já discutida no item anterior, é a operação de 

empilhadeiras por pessoas não habilitadas. Para que isso não ocorra, deve ser definido um 

local para a guarda da chave do veículo quando ele não estiver em uso. Este local deve ser 

fechado e estar sob o controle de um responsável. (Correa, 2004) 
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5.3 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 

 

Segundo a NR 16, 2008, o adicional de periculosidade deve ser pago ao 

trabalhador que exerce suas funções em condições de periculosidade. 

“O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao 

trabalhador a percepção de 30% sobre o salário, sem acréscimos resultantes de gratificantes, 

prêmios ou participação nos lucros da empresa.” (Item 16.2 da NR 16, 2008). 

Ao interpretar o artigo 193 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 2008, 

verificamos que não só o empregado exposto permanentemente, mas também aquele que, de 

forma intermitente, se sujeita a condições de risco em contato com inflamáveis e/ou 

explosivos, tem direito ao adicional de periculosidade. 

Na NR 16 é possível encontrar argumentos para atividades perigosas, assim 

como descrito na CLT. São aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem 

o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado. A NR 

16 ainda versa que são consideradas atividades e operações perigosas as constantes nos 

anexos números 1 e 2 da NR 16, os quais referem-se a atividades com explosivos e 

inflamáveis. (Araújo, 2007) 

Há exemplos comumente ocorridos em empresas, com históricos de 

condenações a pagar o adicional de periculosidade a um operador de empilhadeira que troca o 

cilindro de gás GLP da máquina que operava. A decisão do adicional é da Especializada em 

Dissídios Individuais (SDI-1), do Tribunal Superior do Trabalho. 

Como existem riscos com o tempo gasto na troca do botijão de gás GLP, esses 

riscos não podem ser desconsiderados pela Justiça do Trabalho, mesmo que sejam poucos 

minutos de contato, como afirmou o ministro João Oreste Dalazen em entrevista à Revista 

Consultor Jurídico, 2008: “Em circunstâncias que tais frações de segundo podem significar a 

diferença entre a vida e a eternidade”. Portanto devem ser considerados no adicional de 

periculosidade casos onde o empregado gasta pouco mais de um minuto para executar a tarefa 

de risco. 

Segundo o artigo 193 da CLT, 2008, o trabalho em condições de 

periculosidade assegura ao empregado adicional de 30% sobre o salário sem os acréscimos 

resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.(Araújo, 2007) 

Existe controvérsia em torno da fixação de conceitos de “eventualidade” e 

“intermitência” nos argumentos utilizados para os contatos eventuais com o GLP. Embora o 
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artigo 193 fale em contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco 

acentuado, a jurisprudência do TST deu uma interpretação extensiva ao dispositivo. 

Assim sendo, fica a ressalva de que tendo o contato com inflamáveis, é 

necessário pagar o adicional de periculosidade ao empregado. 

 

DIREITO AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. Faz jus ao 

pagamento do adicional o operador de empilhadeira, movida a cilindro de 

GLP, que habitualmente efetua operação de risco ou permanece em área de 

risco, tendo sua vida exposta a perigo, mesmo que a operação ou a 

permanência lhe consumam poucos minutos por vez. Risco intermitente não 

é risco inexistente. Em matéria de periculosidade, porque não há como 

prever o momento em que poderá ocorrer o infortúnio, não importa o tempo 

de exposição ao perigo, mas o fato mesmo da exposição. A lei determina o 

pagamento do adicional de periculosidade em razão da inclusão das 

atividades perigosas nas tarefas cometidas ao empregado, e não, em função 

do maior ou menor tempo de exposição." (Material extraído da SST/ IOB - 

TRT - 3ª R. - Ac. da 3ª T. - RO 1.072/2003 - Rel. Juiz Sebastião Geraldo de 

Oliveira - j. 30.04.2003 - DJ MG 17.05.2003, pág. 07) 

 

5.4 ACIDENTE DO TRABALHO 

 

Acidente de trabalho é aquele que acontece no exercício do trabalho a serviço 

da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional podendo causar morte, perda 

ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. (Correa, 2004) 

Equiparam-se aos acidentes de trabalho: 

 

a)  o acidente que acontece quando você está prestando serviços por 

ordem da empresa fora do local de trabalho; 

b)  o acidente que acontece quando você estiver em viagem a serviço 

da empresa; 

c)  o acidente que ocorre no trajeto entre a casa e o trabalho ou do 

trabalho para casa; 

d)  doença profissional, as doenças provocadas pelo tipo de trabalho; 

e)  doença do trabalho, as doenças causadas pelas condições do 

trabalho. 
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É direito do trabalhador receber um adicional por insalubridade, em casos de 

trabalho em condições insalubres. Segundo a NR 18, 2008, o adicional de insalubridade 

assegura ao trabalhador a percepção de adicional incidente sobre o salário mínimo da região. 

O item 15.2 da NR 15, 2008, dita a equivalência dos valores:  

 

a)  40% para insalubridade de grau máximo; (Araújo, 2007) 

b)  20% para insalubridade de grau médio; 

c)  10% para insalubridade de grau mínimo.  

 

Todo e qualquer acidente decorrido deve ser comunicado imediatamente ao 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e deve ser entregue uma cópia junto aos 

documentos necessários da Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT), conforme descrito 

na NR 18, 2008. A CAT é muito importante, pois além de arquivar informações sobre o 

acidente e servir de estatística para o MTE, também entrega ao trabalhador e o habilita a 

receber os benefícios junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

Na Figura 18 é possível observar uma operação de risco, que para elevar um 

produto a um local muito alto, utilizaram duas empilhadeiras, sendo uma elevada pela outra. 

 

 
Figura 18 – Operação de risco 

Fonte: Sempreon, 2009
 

 

Qualquer pessoa pode aprender a operar empilhadeira, mas poucas podem 

realizá-las com segurança e qualidade. Os mais comuns casos de acidentes envolvendo 
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empilhadeiras são por operadores imprudentes ou com excesso de confiança. (Guia Log, 

2009) 

Na Figura 19, uma cena de alto risco de acidente é registrada. Uma pequena 

empilhadeira sustenta uma plataforma, onde é montado um andaime para que um pintor 

chegue a uma altura desejada. 

 

 
   Figura 19 – Operação de alto risco 

   Fonte: Diferencialseg, 2009
 

 

Por diversos motivos referentes a acidentes, um requisito fundamental é que o 

operador deverá possuir habilitação de motorista emitida pelos órgãos estatais como o 

Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN). 

Ter disciplina de trabalho e acatar as recomendações estabelecidas quanto ao 

regulamento da empresa e de como operar a empilhadeira, são recomendações a serem 

seguidas pelo trabalhador. 

Não se pode esquecer que possuir uma empilhadeira no interior de uma fábrica 

ou galpão é como ter um automóvel de 03 toneladas, às vezes até mais, circulando e com o 

risco permanente da falta de freio, da distração do operador, etc. Ou seja, em uma 

empilhadeira, todos os riscos de um veículo submetido ao código de trânsito, passam a ser 

substituídos pelo código penal em caso de acidente envolvendo um trabalhador. (Guia Log, 

2009) 



49 

 

Por estes fatos, a prática explicada na teoria, mostra que nem sempre resolver 

um problema sem responsabilidade é a melhor solução, pois não compensa arriscar a vida 

com soluções mágicas. 
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6 CONTROLE DO RISCO 

 

Para entender melhor o significado de risco, e, por conseqüência, diagnosticar 

um controle para o mesmo, é necessário que se aplique métodos que evitem o surgimento de 

um risco. Sendo assim, algumas definições são bem aplicadas neste intuito. 

Perigo é uma situação em que uma pessoa ou um objeto está submetido a uma 

condição que possa causar algum tipo de dano. 

O risco é a probabilidade de um dano vir a ocorrer.  

Sendo assim, é possível realizar uma análise para desvendar o fator principal 

que levou ao acontecimento deste dano. Portanto a análise de risco, nada mais é que uma 

estimativa baseada em avaliação técnica. (Correa, 2004) 

Esta avaliação técnica é chamada de avaliação de risco. Ela é a comparação 

entre a análise de risco e a tolerância pré-estabelecida para um caso específico.  

Com base nestas definições, é possível criar um gerenciamento de riscos, a fim 

de elaborar e executar medidas que visam reduzir, controlar ou diminuir os riscos. Portanto, é 

um método de controle de riscos. 

 

6.1 MÉTODO DE CONTROLE 

 

Nos casos de contato com produtos químicos como combustíveis e o gás LP, 

controlar o risco significa diminuir e, se possível, eliminar a possibilidade do produto químico 

vir a provocar um dano. 

Só é possível controlar algo que conhecemos, então a primeira coisa a fazer é o 

reconhecimento dos riscos presentes no ambiente de trabalho. 

Para se reconhecer o risco, é preciso conhecer quais os produtos químicos que 

chegam na empresa, se eles são usados da forma como chegam ou se são modificados. 

Este trabalho irá averiguar o que existe no ambiente. A simples presença de 

produtos químicos não implica em riscos, isto é, não há a possibilidade de acontecer algum 

dano à saúde, ao meio ambiente ou algum acidente. (Correa, 2004) 
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Sabendo o que existe no ambiente, é preciso conhecer que tipo de problemas os 

produtos poderão causar e que tipo de ação ele poderá provocar, se ele pode explodir ou pegar 

fogo. 

Depois de saber o que existe e o que as substâncias podem causar, é necessário 

avaliar, isto é, saber que riscos os trabalhadores estão correndo com estes produtos. Se eles 

correm riscos pequenos, médios ou grandes. Para isto, é necessário realizar uma avaliação de 

risco. 

Quando não se pode substituir o produto, pode-se fazer a substituição ou a 

modificação de processos e de equipamentos. Por exemplo, quando é necessário o uso de uma 

empilhadeira em ambientes fechados, é preferível que ela seja elétrica do que com motor à 

combustão. Este exemplo mostra exatamente uma forma de medida de controle. (Correa, 

2004) 

A manutenção também é uma medida de controle, pois ela não deve ser feita só 

quando o equipamento estiver vazando ou quebrar, é preciso fazer a manutenção preventiva, 

isto é, periodicamente, mesmo que o aparelho ainda não esteja apresentando problemas. 

 

6.1.1 Controle de Explosões e de Fogo 

 

A maior parte das substâncias químicas que podem explodir ou pegar fogo são 

chamadas de inflamáveis ou explosivas. Algumas destas substâncias são gases como os 

usados em fogões e como o gás LP. 

A fonte de calor é quem dará a energia necessária para a substância química 

pegar fogo. Portanto é preciso analisar se existem fontes de calor no ambiente que se 

manipula substâncias químicas. A fonte de calor pode ser muito variada, como uma chama de 

fósforo, um maçarico, um cigarro acesso, uma faísca devido a um curto circuito ou devido à 

queda de uma ferramenta metálica em um chão duro. Outra importante fonte de calor pode ser 

a faísca provocada pela eletricidade estática. (Correa, 2004) 

A eletricidade estática é um tipo de eletricidade que se forma pelo atrito de dois 

pedaços de tecidos de fios sintéticos, como o nylon e o poliéster. Ela pode ser percebida 

quando uma pessoa usa um agasalho destes tipos de tecidos sobre uma camisa, durante algum 

tempo. 
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Este tipo de faísca já foi responsável por uma explosão em indústria de 

solvente. Por isso, em muitas indústrias, só é permitido o uso de roupas de algodão, que é um 

tecido natural.  

Sendo assim, para evitar acidentes enfatizando os procedimentos de segurança 

na condução de empilhadeiras à gas LP, os passos seguintes devem ser seguidos no controle 

de riscos: 

 

a) analisar a forma de como controlar o risco; 

b) fazer um reconhecimento do risco; 

c) realizar uma avaliação de risco; 

d) criar medidas de controle; 

e) analisar as substâncias químicas; 

f) verificar a existência de fonte de calor. (Correa, 2004) 

 

6.2 AVALIAÇÃO DO RISCO 

 

Para realizar uma avaliação do risco, é necessário entender algumas 

propriedades do produto que está exposto. Alguns itens são primordiais para o seu 

compreendimento. Pegando como exemplo o GLP, que aparentemente é um combustível não 

agressivo, é possível realizar uma avaliação: 

 

a) aspecto do gás: incolor, mais pesado que o ar, com odor 

característico, não tóxico. 

b)  EPI: usar luvas e sapato de segurança (em transporte envasado). 

Usar capacete, luvas, óculos de segurança e sapato de segurança 

(em transporte a granel). 

c)  riscos: fogo: altamente inflamável. Perigo de incêndio ou explosão 

quando exposto ao calor, chama ou centelhas. Saúde: gás asfixiante 

e anestésico quando em alta concentração. Meio Ambiente: não 

apresenta características poluentes. 
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Antigamente ao acabar o gás, era necessário trocar o cilindro. Agora, com o 

novo cilindro B-20, ele não precisa ser retirado da empilhadeira para ser abastecido, pois ele 

recebe o gás no posto de abastecimento remoto através de uma mangueira ligada à sua central 

de armazenamento de GLP. Desta forma a empilhadeira pode trabalhar com um ou dois 

cilindros (sendo um de reserva). 

Não havendo trocas de cilindros, não há problemas com quedas acidentais e 

vazamentos, diminuindo o esforço físico e os riscos de acidentes. Além disso, não há 

necessidade de espaços físicos para armazenagem de cilindros reservas, diminuindo também o 

risco de explosões. 

O B-20 é construído conforme Norma Brasileira (NBR) 8460, 2008 ou norma 

americana DOT (Department of Transportation), 2008 e tem capacidade para 20Kg de GLP. 

Esse cilindro é exclusivo para empilhadeiras e é o único utilizado na posição horizontal. 

(Ultragaz, 1994) 

 

6.3 CONTROLANDO OS RISCOS DAS EMPILHADEIRAS 

 

Alguns dos riscos da operação de empilhadeiras podem ser controlados. Os 

casos abaixo ilustram o gerenciamento de riscos dessa atividade. 

 

6.3.1 Sinalizadores para Empilhadeiras 

 

Para a segurança do operador, são utilizadas etiquetas auto-adesivas, coladas 

no equipamento e em locais característicos, que facilitam a visualização no instante do 

manuseio com identificação (por símbolo e escrito) dos cuidados que se deve ter ao operar a 

empilhadeira. 

Como pode ser visto no exemplo da Figura 20, a etiqueta fica próxima das 

alavancas de comando dos garfos do equipamento, de modo que toda vez que o operador 

olhar para a alvanca de comando, ele lembrará que deve abaixar os garfos quando não 

estiverem em uso.  
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 Figura 20 – Etiqueta para Empilhadeira 

 Fonte: Seton, 2009
 

 

 

Uma exigência da NR 11, está no ítem 1.3.2, que diz respeito à obrigatoriedade 

de indicar, em local visível, a carga máxima de trabalho permitida para o equipamento.  

Complementando o assunto, também deve se atentar para as possíveis reduções 

de capacidade, decorrentes de possíveis alterações ou anos de uso. No caso das empilhadeiras, 

existem testes padronizados pelos fabricantes para a verificação da capacidade e estes são 

recomendados para um bom programa de segurança relativo ao assunto. (Araújo, 2007) 

Existem muitas outras frases que visam minimizar o risco de acidentes durante 

o manuseio de empilhadeiras. Pode-se visualizar abaixo na Figura 21, alguns exemplos das 

mais importantes onde é necessário prestar bastante atenção. 
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 Figura 21 – Tipos de frases com lembretes para Empilhadeiras 

 Fonte: Seton, 2009
 

 

Outra forma de orientar e alertar tanto operadores, quanto pessoas que 

trabalham próximas a locais que circulam empilhadeiras, é a utilização de um sinalizador 

luminoso, com intuito de fixar a atenção dos trabalhadores a evitarem acidentes. 

O sinalizador giratório para empilhadeira, como pode ser visto na Figura 22, 

produz iluminação forte que pode ser percebida à distância, principalmente na proximidade de 

cruzamentos ou curvas dentro de um armazém, por exemplo, onde muitas vezes não se pode 

ver a empilhadeira. A cúpula na cor âmbar torna a visualização ainda mais rápida. São leves e 

podem ser instalados no topo da empilhadeira sem dificuldade.  

 

 
Figura 22 – Sinalizador giratório para empilhadeira 

Fonte: Seton, 2009
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O sinalizador é um ítem de segurança muito importante, com inúmeras 

utilidades, sendo as principais: 

 

a) evitar acidentes no tráfego de empilhadeiras; 

b) permite a percepção do tráfego de empilhadeiras mesmo antes de 

visualizá-la. (Seton, 2009) 

 

6.3.2 Atividades de segurança para operadores de empilhadeiras 

 

Em anexo a este trabalho, segue uma pequena lista de atividades que devem ser 

exercidas pelo trabalhador antes de operar uma empilhadeira a fim de diminuir os riscos dessa 

operação. A idéia dos passos a serem seguidos, visa à minimização de acidentes ocorridos por 

descuido ou falta de atenção ao iniciar o trabalho. 
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7 ESTUDO DE CASO 

 

A empresa em questão foi analisada para que se pudesse determinar a 

necessidade de pagamento do adicional de periculosidade para funcionários que realizam o 

abastecimento de empilhadeiras a gás GLP e verificar se eles realmente possuem contato com 

o combustível que caracteriza o risco de segurança. 

Não é exatamente necessário o contato direto com inflamáveis ou explosivos 

para que se tenha o risco de segurança. No que se diz respeito ao risco, a NR-20 especifica, 

para cada situação ou atividade, o que pode ou não ser realizado a favor de minimizar o risco 

existente. 

O abastecimento é considerado uma atividade perigosa pelo contato com um 

gás altamente inflamável e explosivo. O GLP é mantido sob alta pressão em tanques, onde 

passa por uma tubulação e chega a um sistema de bomba de abastecimento, que é transferido 

para pequenos botijões de fácil transporte. 

Abastecer uma empilhadeira parece ser uma atividade fácil e simples, mas a 

segurança do trabalho alega ser um risco, pois há contato direto com o combustível e a 

proximidade em que o trabalhador fica exposto ao produto inflamável é de responsabilidade 

da empresa. Desde o treinamento recebido para realizar o abastecimento do tanque da 

empilhadeira, o funcionário também é envolvido em um procedimento de checklist para 

segurança da atividade, assim como, deve estar preparado para buscar soluções para o caso de 

um vazamento, incêndio ou até mesmo uma explosão. O funcionário também deve saber os 

maquinários e objetos que podem estar próximos à operação, é preocupante, por exemplo, ter 

uma serralheria montada a menos de 5 metros de distância dos tanques de armazenagem do 

gás. 

 

7.1 SITUAÇÃO DA EMPRESA 

 

Serão demonstrados o esquema, a estrutura e os procedimentos realizados pela 

empresa para o abastecimento de empilhadeiras através das ilustrações abaixo. 
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Na Fotografia 1 é possível verificar o posto de abastecimento de empilhadeiras, 

onde consta uma bomba de GLP, extintores contra incêndio para casos de emergência e placas 

com procedimento de uso e instruções em caso de acidentes. 

 

 
Fotografia 1 – Posto de Abastecimento de Empilhadeiras 

Fonte: Acervo pessoal 

 

A Fotografia 2 mostra claramente a bomba de abastecimento de GLP e a 

válvula de abertura. Ao lado, fixado no alambrado, está a placa com procedimento 

operacional detalhado e ilustrado para orientar o operador e minimizar riscos de acidentes no 

momento do abastecimento. 

 

 
Fotografia 2 – Bomba de abastecimento de gás GLP 

Fonte: Acervo pessoal 
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A Fotografia 3 mostra os tipos de botijões utilizados nas empilhadeiras. Estes 

são armazenados ao ar livre, evitando risco de acidentes quando há vazamentos e também 

contato com pessoas externas à zona de rico. 

 

 
Fotografia 3 – Botijões utilizados em empilhadeiras 

Fonte: Acervo pessoal 

 

A Fotografia 4 mostra os tanques de armazenamento do gás LP, que ficam em 

lugares externos e abertos, delimitados por cerca, evitando contato com pessoas não 

autorizadas e distanciando qualquer pessoa de possível contato ou aspiração do gás 

inflamável. 

 

 
Fotografia 4 – Tanques de reservatório de GLP 

Fonte: Acervo pessoal 
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Na Fotografia 5 é possível observar a distância entre os tanques de 

armazenamento e a oficina mecânica (atrás), em um raio próximo de 4 metros. Conforme 

especificado pela NR-16, é obrigatório que se tenha uma distância mínima de um raio de 7,5 

metros do ponto de abastecimento. 

 

 
 Fotografia 5 – Distância entre a oficina mecânica e local dos reservatórios 

 Fonte: Acervo pessoal 

 

A Fotografia 6 mostra detalhadamente a parte interna da oficina mecânica e os 

equipamentos utilizados que determinam riscos. Os equipamentos em contato com o gás 

inflamável podem vir a causar acidentes por produzirem faíscas de metal. 

 

 
Fotografia 6 – Equipamentos utilizados dentro da oficina mecânica 

Fonte: Acervo pessoal 
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A Fotografia 7 mostra precisamente o risco: a presença de um um esmeril ao 

lado da porta da oficina mecânica, a menos de 5 metros de distância dos tanques de 

armazenamento. 

 

 

 
Fotografia 7 – Esmiril utilizado na oficina mecânica 

Fonte: Acervo pessoal 

 

 

Na Fotografia 8 é possível observar os tipos de empilhadeiras a gás utilizadas 

pela empresa. O armazenamento e a manutenção de empilhadeira são realizados muito 

próximos do local que ficam os tanques de armazenamento do GLP, a distância é inferior a 4 

metros sem anteparos. 

 



62 

 

 
 Fotografia 8 – Empilhadeiras à GLP 

 Fonte: Acervo pessoal 

 

O fato de existir uma oficina mecânica muito próxima aos tanques resevatórios 

de GLP é muito preocupante, pois confronta diretamente todos os princípios de segurança. 

Outro ponto preocupante, é o contato direto que muitos operadores têm com o gás, pois o fato 

de realizarem o abastecimento de empilhadeiras ou de permanecerem próximos à zona de 

risco, faz com que os responsáveis pela Segurança do Trabalho criem medidas de segurança 

mais enérgicas, enfatizando o uso de EPI’s. 

Contudo, pode-se concluir que a empresa está com parte de suas instalações 

erradas perante as normas. É preciso realizar algumas alterações em suas instalações, em 

busca de minimizar riscos para seus funcionários.  

 

7.2 CÁLCULO DE CUSTO COM FUNCIONÁRIOS 

 

A empresa em análise tem recebido inúmeras reclamações trabalhistas, ela  

sofre com custos altos de adicionais de periculosidade e laudos periciais para constatação 

proveniente de exposição ao risco. 
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Abaixo serão apresentados cálculos referentes aos custos com funcionários e 

terceiros que são elegíveis ao recebimento do adicional de periculosidade, em função de 

operar e abastecer empilhadeiras. 

Na Tabela 1 são identificadas as funções das pessoas que trabalham 

próximas à zona de risco, e os locais que são classificados como zonas de exposição ao 

risco. 

 

Tabela 1 – Funções e Locais de Risco 

Funções   Locais de Riscos: 

Operadores de Empilhadeiras   Sistema Pit Stop 

Eletricistas   Armazenamento de Prod. Químicos 

Serralheiros   Serralheria 

Bombeiro   Trabalhos em Sub-Estação 

Técnico em Segurança do Trabalho   Oficina de Empilhadeira 

   Fonte: Acervo pessoal 

 

 

A Tabela 2 mostra o levantamento de dados referente ao número de 

funcionários expostos ao risco, em cada atividade ligada ao abastecimento de 

empilhadeira.  

 

Tabela 2 – Informações do Projeto 

Quantidade Colaboradores Expostos 

13 Colaboradores Terceiros no processo de abastecimento; 

5 Colaboradores Contratados no processo de abastecimento; 

1 Colaborador (Bombeiro) - Acompanhamento de abastecimento 

2 Expostos no ambiente de trabalho de oficina de empilhadeira; 

4 Colaboradores Terceiros expostos no setor de serralheria;  

25 Total de Colaboradores expostos 

 Fonte: Acervo pessoal 

 

 

Na Tabela 3 pode ser vista a remuneração dada aos funcionários envolvidos 

nas atividades com o GLP. Seguem valores de adicional de periculosidade que deveriam ser 

pagos mensalmente, anualmente e o valor acumulado de 5 anos. A partir do momento em que 

uma causa de periculosidade é ganha para o funcionário, ele terá o direito de receber a quantia 

calculada retroativa aos anos trabalhados na mesma empresa, sendo pago no máximo os 

últimos 5 anos. 
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Tabela 3 – Adicional de Periculosidade 

LEVANTAMENTO DE RISCOS FINANCEIROS POR PERICULOSIDADE - USP 

      Adicional de Periculosidade  

Função 
N° 

Func. Salário 
Adicional (30%) / 

Funcionário Mês Total Ano Total 
Acumulado / 

5 anos 

Terceiros 

Operadores de Empilhadeiras 13 1.071,25 321,375 4177,88 50134,56 250.672,80 

Eletricistas       

Serralheria 4 1065 319,5 1278,00 15336,00 76680,00 

Oficina de Empilhadeira 1 2178 653,4 653,40 7840,80 39204,00 

Bombeiro 1 941 282,3 282,30 3387,60 16965,00 

Total Terceiros 19 5255,25 1576,575 6391,58 76698,96 383.521,80 

Contratados 

Operadores de Empilhadeiras 5 2324 697,2 3.486,00 41831,00 209155,00 

Eletricistas       

Técnicos de Segurança 1 2666,66 800 2400,00 28800,00 144000,00 

Total Contratados 6 4.990,66 1.497,20 5.886,00 70631,00 353155,00 

Total - Contratados/ Terceiros 25 10245,91 3073,78 12277,58 147329,96 736.676,80 

 Fonte: Acervo pessoal 

 

Por fim, fica fácil demonstrar através da tabela acima que a empresa possui 

um alto gasto com seus funcionários e terceiros, quando se trata do pagamento de 

adicional de periculosidade, para todos que frequentam a zona de risco. 

 

7.3 MELHORIAS  

 

Serão apresentadas as melhorias para o cumprimento total da segurança 

operacional de empilhadeiras à gás LP a fim de reduzir os gastos com adicionais de 

periculosidade. 

É necessário que seja alterado o lugar da oficina mecânica, ela deve se mudar 

para outro lugar mais distante do atual. A presença de equipamentos, como o esmiril, 

próximos do local de armazenagem dos tanques de GLP geram faíscas ao lixar pedaços de 

metais, os quais podem entrar em contato com o gás, no caso de vazamentos,  e provocar 

explosões. A mudança das instalações da oficina ajudaria a minimizar o risco e preveniria 

acidentes. 

Outro ponto importante seria trocar as funções dos atuais operadores de 

empilhadeiras, que realizam o processo do abastecimento com GLP, por um único funcionário 

para efetuar todos os abastecimentos. Com isso a empresa reduziria o pagamento de 

adicionais para apenas um funcionário. 
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8 CONCLUSÃO 

A Engenharia de Segurança do Trabalho é um ramo da engenharia que se 

dedica a planejar, elaborar programas e a desenvolver soluções que visam minimizar os 

acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais, como também proteger a integridade e a 

capacidade de trabalho do trabalhador. 

O GLP é um combustível de origem fóssil, sua queima é muito mais limpa do 

que outros combustíveis tradicionais, permitindo sua utilização em um maior número de 

aplicações, trazendo significativas e imediatas contribuições para o meio ambiente com a 

redução de gases nocivos, além de se apresentar como uma enorme oportunidade para a 

preservação das matas e florestas e para a melhoria da saúde de milhões de brasileiros. 

Porém, o manuseio do gás LP precisa de cuidados especiais garantidos pela 

área de segurança. A possibilidade de vazamento do gás seguida de explosão deve ser 

prevenida, considerando o local e os funcionários envolvidos. 

A empresa estudada precisa de adequações a fim de garantir a completa 

proteção aos funcionários que operam empilhadeiras e têm contato com o gás LP no 

abastecimento, além de proporcionar ganhos econômicos com a diminuição dos gastos pagos 

no adicional de periculosidade. 

Restringir atividades perigosas é uma medida de segurança adotada por muitas 

empresas. No caso do abastecimento de empilhadeiras com GLP, sugere-se reduzir os riscos 

através da diminuição da exposição dos funcionários aos combustíveis inflamáveis. 

Esse estudo propôs à empresa analisada, alterações nas instalações da oficina 

mecânica. A reforma deve ser realizada em critério de urgência para atender as normas que 

estipulam a medida mínima de distância entre a zona de risco (instalação do GLP) e a zona de 

lazer (movimentação de funcionários na oficina). 

Esse trabalho ressalta que, nas operações de abastecimento de empilhadeiras, 

deve-se tomar muito cuidado com a implantação de medidas de segurança estruturais seguidas 

da conscientização e de treinamento, no intuito de preservar o bem-estar e a saúde dos 

funcionários que trabalham no mesmo ambiente do gás, e de, conseqüentemente, evitar as 

perdas econômicas. 

Infelizmente, engenheiros de segurança do trabalho têm sofrido muito para 

conscientizar líderes de empresas quanto à importância de investir na segurança de seus 

funcionários. Muitas vezes uma simples ação responsável, pode salvar muitas vidas e reduzir 

ao máximo os riscos de acidentes. 
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ANEXO A – Acessórios de Segurança 

 

Acessórios de segurança: assento com proteção para os ombros do operador e 

cinto de segurança; 

Ao conduzir uma empilhadeira, o operador deve observar os pontos abaixo. 

1 - Não carregue sua empilhadeira mais do que o permitido. 

A carga e os centros de carga permitidos estão na placa de identificação de sua empilhadeira. 

Consulte-as antes de operar. 

2 - Olhe sempre para frente. 

O importante é você alcançar seu objetivo com segurança e rapidez. Mantenha 3 veículos de 

distância dos demais veículos. Esteja alerta e trafegue pelo lado direito em ruas e corredores. 

3 - Atenção! 

Tenha cuidado quando trafega de áreas claras para áreas mais escuras e vice-versa. Cuidado 

com manchas de óleo ou graxa. Dê preferência de passagem aos pedestres. 

4 - Não faça as curvas tão rápidas. 

Empilhadeira não é carro de corrida! Faça as curvas com cuidado, e não se esqueça de buzinar 

antes. 

5 - Freie devagar e com cuidado! 

Para evitar "vôos" involuntários que nada adiantam! 

6 - Ande em marcha à ré ao descer rampas com a empilhadeira carregada! 

Caso a carga esteja impedindo a sua visibilidade, ande em marcha à ré também no plano. Com 

o veículo descarregado, dirija com os garfos à frente, nas descidas, e atrás, nas subidas. 

Proceda de modo inverso com a empilhadeira carregada. 

7 - Transporte sempre com a coluna da empilhadeira inclinada para trás! 

Assim evitará o escorregamento da carga. Amarre cargas soltas para garantir estabilidade. 

8 - Mantenha os garfos o mais baixo possível e não trafegue com a carga no alto! 

Crie um centro de gravidade baixo e seguro. Recolha o mastro das empilhadeiras de mastro 

retrátil antes de movimentá-la. Eleve ou abaixe a carga apenas com o veículo parado. 

9 - Transporte somente sobre pisos suficientemente resistentes! 

Se o peso for demais, o piso pode afundar. A propósito, você sabe quanto pesa a sua 

empilhadeira carregada? 

10 - Dirija sua empilhadeira de preferência sobre pisos duros e lisos! 

Se o piso tiver buracos ou ondulações, dirija "devagar" ! Evite que a sua empilhadeira e a 

carga joguem. 
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11 - Olho vivo nos sinais de trânsito. 

Eles existem para a sua segurança! 

12 - Atenção! 

Empilhadeira se guia com cabeça, pernas e braços! Não esqueça nenhum deles "fora" de sua 

máquina. 

13 - Atenção à altura das portas! 

E também à altura do teto. Buzine e passe devagar pelas portas até poder enxergar do outro 

lado. Dê sinal! 

14 - Marcações no mastro 

Faça marcações no mastro (com fita adesiva, por exemplo) para indicar a altura correta dos 

paletes em cada nível de estocagem. 

15 - Utilização dos garfos 

Não empurre cargas com os garfos. Empurrar com os garfos ou com os cantos da 

empilhadeira pode danificar o objeto e a máquina. Ao pegar a carga, posicione todo o garfo na 

carga. Centralize a carga para que a mesma não se desloque para frente ou lado. 

16 - Paletes quebrados 

Não tente movimentar cargas com paletes quebrados. 

17 - Sempre verifique o estado de seu veículo antes de cada turno. 

Acostume-se a fazer este check antes de iniciar seu trabalho. 

18 - Inspeções diárias 

Freios, direção e pneus; buzina e alarmes; luzes indicadoras; controles e instrumentos;  

equipamentos de segurança; mangueiras, correias e cabos; mastro e garfos; vazamentos. 

19 - Inspeções periódicas 

Correia de ventilação; parafusos, porcas, pinos e soldas; inclinação quando a carga é elevada; 

correntes de ventilação; nível dos garfos; capas. 

20 - Não exceda a velocidade permitida e evite manobras bruscas. 

Não exceda a velocidade indicada pelo fabricante para não forçar a máquina e pelas normas 

internas de sua empresa, evitando possíveis acidentes no percurso. 

21 - Ao retirar e colocar carga na estrutura de estocagem, utilize o freio de mão puxado. 

Evitará possíveis acidentes. 

22 - No seu turno você é o responsável pela sua empilhadeira! 

Estacione em locais permitidos e próprios, não deixe a chave no contato, quando estiver fora 

dela, para que ninguém a use e não dê carona. 

23 - Use a buzina com seriedade! 
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Não buzine para fazer graça e sim para alertar de sua presença, quando em passagens 

perigosas (que tenha a circulação de outros veículos ou empilhadeiras), ou em lugares onde 

não houver visibilidade absoluta. 

24 - No caso de acidentes. 

Avise sempre ao seu superior para as devidas verificações dos possíveis estragos (na 

empilhadeira, na estrutura, etc.) e preencha o relatório. 

Fonte: Guia Log, 2009 


