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não inovar é muito mais arriscado do que 

construir o futuro”.  
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RESUMO 

 

As tecnologias avançadas de produção digitais tal como a Internet das Coisas destacam-se por 

viabilizar as soluções de automação e controle da Indústria 4.0. Embora o aumento da 

automatização dos processos diminua o trabalho manual, a presença humana permanecerá 

indispensável na produção, do mesmo modo que continuará sujeita aos riscos de acidentes 

industriais. Para garantir a segurança nos postos de trabalho, existe uma equipe de especialistas 

e gestores de segurança do trabalho responsável pela avaliação quantitativa de risco nos 

sistemas de gerenciamento da segurança. A maioria dos modelos de avaliação de risco atuais 

são estáticos e não consideram as variações naturais dos processos, do ambiente e das condições 

de trabalho, que afetam a ocorrência de acidentes industriais. Esse trabalho tem por objetivo 

desenvolver um método para avaliar e notificar os riscos nos postos de trabalho, em tempo real, 

utilizando os conceitos de Internet das Coisas, a fim de suprir as deficiências nos modelos de 

avaliação de risco existentes no mercado. O método se baseia no cálculo do Fator Modificador 

de Risco (FMR) obtido por combinação linear de variáveis de processo, laborais, 

comportamentais e organizacionais, monitoradas em um posto de trabalho. A multiplicação de 

um risco estático pelo respectivo FMR torna-o dinâmico. Para viabilizar a implementação do 

método, foi desenvolvida uma nova ferramenta denominada DRESS (do inglês Dynamic Risk 

Estimator for Safety Systems), na qual os riscos associados a um posto de trabalho são 

cadastrados e dinamicamente calculados com base nas variáveis monitoradas, conforme as 

etapas do método. Os FMRs e os riscos modificados são exibidos por meio de gráficos que 

auxiliam os especialistas e gestores em uma melhor visualização dos riscos, tanto na perspectiva 

individual quanto geral do posto de trabalho. Os resultados obtidos mediante a simulação de 

um conjunto de variáveis tipicamente encontradas no meio industrial apresentam potencial em 

auxiliar operadores, especialistas e gestores a identificar situações perigosas, possibilitando a 

tomada de decisão mais bem direcionada para mitigação dos riscos. 

 

 

Palavras-Chave: Avaliação Dinâmica de Risco, Avaliação Quantitativa de Risco, Fator 

Modificador de Risco, Internet das Coisas Industriais, Riscos de Acidente Industriais. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Advanced digital production technologies such as the Internet of Things stand out for enabling 

Industry 4.0 automation and control solutions. Although the increase in process automation will 

reduce manual work, human presence will remain essential in production, just as it will continue 

to be subject to the risks of industrial accidents. To ensure safety at workstations, there is a team 

of occupational safety specialists and managers responsible for the quantitative assessment of 

risk in safety management systems. Current risk assessment models are usually static and do 

not consider the natural variations in processes, environment and working conditions that affect 

the occurrence of industrial accidents. The objective of this work is to develop a method to 

assess and notify workplace risks, in real time, using Internet of Things concepts, to overcome 

deficiencies in existing risk assessment models in the market. The method is based on the 

calculation of the Risk Modifier Factor (RMF) obtained by linear combination of process, labor, 

behavioral and organizational variables, monitored in a workplace. Multiplying a static risk by 

the respective RMF makes it dynamic. To make the implementation of the method feasible, a 

new technique called DRESS (Dynamic Risk Estimator for Safety Systems) was developed, in 

which the risks associated with a job are registered and dynamically calculated based on the 

monitored variables, according to the steps of the method. The RMFs and modified risks are 

displayed through graphics that help specialists and managers to better visualize the risks, both 

in the individual and general perspective of the job. The results obtained by simulating a set of 

variables typically found in the industrial environment have the potential to help operators, 

specialists, and managers to identify dangerous situations, enabling decision-making better 

directed towards risk mitigation. 

 

Key words: Dynamic Risk Assessment, Industrial Accident Risks, Industrial Internet of 

Things, Quantitative Risk Assessment, Risk Modifier Factor. 
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1. INTRODUÇÃO 

A indústria avançou aceleradamente a produção em resposta ao crescente consumo da 

sociedade na atualidade, tornando-se uma das maiores protagonistas da economia mundial. 

Muitas tecnologias foram criadas e aprimoradas em função desses avanços, de modo que o 

crescimento industrial pode ser justificado pela própria adaptação das empresas e organizações 

às tecnologias avançadas de produção digital (do inglês Advanced Digital Production – ADP). 

Dentre essas tecnologias destacam-se a internet das coisas (do inglês Internet of Things – IoT), 

aprendizado de máquina, análise de Big Data, computação em nuvem, robôs colaborativos, 

inteligência artificial, design ou manufatura assistida por computador e impressão 3D (UNIDO, 

2019).  

O desenvolvimento inclusivo e sustentável da indústria é acompanhado pelo 

investimento nas ADPs e, para que se possa entender melhor os benefícios dessas tecnologias, 

(CALZA; FOKEER, 2019) realizou uma análise multidimensional dos impactos, 

primeiramente separando as contribuições em três dimensões: Competitividade, Inclusão Social 

e Sustentabilidade Ambiental. Cada dimensão possui suas respectivas subdimensões, conforme 

apresentado pela Figura 1. 

 

Figura 1 - Impacto das tecnologias ADP nas indústrias 

 
Fonte: Adaptado de (FOKEER, 2019). 

 

Nota-se que um dos principais pilares da inclusão social são as condições de trabalho, 

conforme destacado pelo retângulo vermelho na Figura 1. Um dos principais aspectos 

contemplados nesta subdimensão é a segurança do trabalho, tendo em vista que essas 

tecnologias também devem garantir um ambiente seguro aos trabalhadores para que 

permaneçam protegidos de quaisquer perigos.  
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O conceito de IoT pode ser compreendido como uma rede de objetos ou dispositivos 

físicos interconectados capazes não somente de coletar variáveis de um ambiente como também 

interagir entre si e com o mundo real através dos Sistemas Cyber-Físicos (do inglês Cyber-

Physical Systems – CPS). Além disso, o conceito de IoT se apoia nas tecnologias e infraestrutura 

de telecomunicação existentes, de modo a viabilizar o acesso a dados e informações por meio 

de aplicações na internet (GUBBI et al., 2013). Conectar objetos não convencionais à internet 

oferece a oportunidade de aperfeiçoar as aplicações industriais, e a partir disso surge um 

subconjunto da IoT chamado IoT Industrial (do inglês, Industrial Internet of Things – IIoT). O 

conceito de Indústria 4.0 advém da união entre os conceitos de IIoT e CPS (SISINNI et al., 

2018). 

O maior ganho no que diz respeito à Indústria 4.0 é a automatização de processos 

utilizando máquinas. Apesar disso, a presença humana nesses processos continuará sendo um 

fator indispensável para o sucesso de uma organização. De acordo com (GABRIEL; PESSL, 

2016), 60,2% dos entrevistados em uma pesquisa empírica realizada em 661 companhias 

afirmam que o trabalho humano ainda terá um papel fundamental na produção futura. 

Na indústria, a presença humana representa um fator de risco de segurança, pois as 

chances de acidentes, lesões ou incidentes são consideravelmente aumentadas pelo fato de, 

nesses locais, os trabalhos executados serem mais perigosos. Ademais, quando um funcionário 

sofre um acidente exercendo suas atribuições, dentro ou fora da planta industrial, a organização 

deve além de prestar os primeiros socorros, investigar as causas e responsabilizar-se pelo 

acontecimento. Caso constatado que a organização teve algum tipo de culpa no ocorrido, a 

mesma arca com as despesas da vítima e fica sujeita a multas e indenizações quando aplicáveis 

(BRISTOT, 2019). 

Uma das principais responsabilidades de uma organização é assegurar a integridade 

física de seus colaboradores. Para tanto, existe em toda empresa uma política de saúde e 

segurança ocupacional (do inglês Occupational Healthy and Safety – OHS) e uma equipe ou 

departamento responsável por garantir que essa política esteja sendo empregada e seguida pela 

empresa como um todo. É comum que essa equipe também cuide de assuntos relacionados ao 

meio ambiente, então, em algumas empresas é comum o uso do termo ambiente, saúde e 

segurança (do inglês Environment, Healthy and Safety – EHS)  (GARDNER; WINDER, 1997). 

No Brasil, de acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 4 do Ministério do Trabalho e 

Previdência, os profissionais que são contratados pelas empresas para cuidar desses assuntos 

são denominados Profissionais de SESMT (Serviços Especializados em Engenharia de 
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Segurança e em Medicina do Trabalho) (GOV-BR, 1978). Neste trabalho, padroniza-se o uso 

do termo “especialistas de EHS” para se referir a esses profissionais. 

De acordo com (COLLING, 1990), a consolidação de uma política de OHS demanda 

que a indústria estruture um sistema de gestão de segurança (do inglês Safety Managment 

System – SMS). Para tanto, é necessário que a administração estabeleça níveis hierárquicos 

dentro de sua organização, e delimite as fronteiras entre a responsabilidade individual e a gestão 

na segurança. Os responsáveis pela implementação do SMS também devem ater-se a 

sustentabilidade da política, para que ela se torne atemporal e ao mesmo tempo universal a 

quaisquer alterações. Por fim, objetivos, metas e indicadores devem ser criados a partir de um 

planejamento organizacional condizente, e a responsabilidade final do SMS deve estar sobre 

encargo da alta gerência. O SMS intenciona auxiliar a indústria a desenvolver uma abordagem 

sistemática para gestão da OHS, de forma a proteger seus funcionários, clientes visitantes, 

fornecedores e terceiros afetados pelas atividades da organização (REESE, 2017). 

Enquanto aguardam a ascensão de novas tecnologias rumo a automação, as organizações 

pouco se movimentam no que diz respeito as preocupações com OHS. Essa realidade pode ser 

comprovada quando se analisa a quantidade de pesquisas e projetos nessa área. Enquanto 

existem diversas publicações sobre Indústria 4.0, poucas levantam a questão de como 

incorporar a segurança industrial nos novos paradigmas dessa indústria (BADRI; 

BOUDREAU-TRUDEL; SOUISSI, 2018). 

Dessa forma, é necessário o desenvolvimento conciliado entre as tecnologias 

fundamentais da Indústria 4.0 com as políticas de OHS implantadas nos SMS, de modo que as 

organizações possam ser assistidas não somente em termos da melhoria contínua dos seus 

processos, como também na proteção de seus funcionários, auxiliando gestores e profissionais 

a tomarem as melhores decisões na mitigação dos riscos de acidentes (GOBBO et al., 2018). 

Como partida às discussões presentes neste trabalho, apresenta-se a seguinte pergunta: 

Como desenvolver um método para aperfeiçoar a avaliação e notificação dos riscos de 

acidentes em ambientes industriais no contexto da Indústria 4.0? 
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1.1.  Objetivo 

1.1.1. Objetivo geral 

Esse trabalho tem por objetivo geral desenvolver um método para avaliar e notificar os 

riscos de acidentes industriais causados em postos de trabalho, em tempo real, utilizando os 

conceitos de IoT. 

1.1.2. Objetivos específicos 

a) Formular um método de monitoramento do risco de acidentes industriais baseado nas 

ferramentas de avaliação quantitativa existentes no mercado, que agregue, de forma não 

intrusiva, um mecanismo de ajuste dinâmico do valor de risco com base no 

monitoramento de variáveis associadas ao cenário de risco; 

b) Desenvolver uma ferramenta de uso prático que implemente o método de 

monitoramento do risco de acidentes industriais; 

c) Avaliar formas de exibição do valor de risco dinâmico que facilitem a percepção de um 

gestor quanto a criticidade de um determinado risco quando este é afetado por variações 

desfavoráveis nas condições de trabalho; 

d) Propor uma forma de visualização do risco geral de um posto de trabalho que consolide 

a percepção concorrente e simultânea de diversos riscos nele existentes.  

1.2.  Motivação 

O ambiente industrial é um dos locais mais perigosos para a ocorrência dos acidentes 

ocupacionais. De acordo com a base de dados e estatísticas da Organização Internacional do 

Trabalho (do inglês International Labour Organization – ILO), 21% dos casos de lesões 

ocupacionais acontecem em indústrias de manufatura conforme apresentado na Figura 2 e 

Figura 3 (ILO, 2020).  
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Figura 2 - Casos de lesões ocupacionais por atividade econômica no mundo (2010-2020) 

 
Fonte: Adaptado de (ILO, 2020). 

 
Figura 3 - Estatística dos casos de lesões ocupacionais por atividade econômica no mundo (2010-2020) 

 
Fonte: Adaptado de (ILO, 2020). 
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No Brasil, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) aponta que 28% 

da quantidade total de acidentes acontece nas indústrias de manufatura, conforme apresentado 

nas Figura 4 e Figura 5 (CONCLA, 2020).  

 

Figura 4 - Casos de lesões ocupacionais por atividade econômica no Brasil (2016-2018) 

 
Fonte: Adaptado de (CONCLA, 2020). 

 

Figura 5 - Estatística dos casos de lesões ocupacionais por atividade econômica no Brasil (2016-2018) 

 
Fonte: Adaptado de (CONCLA, 2020). 
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De modo geral, os gráficos das figuras acima possuem uma similaridade estatística no 

índice de acidentes em indústrias de manufatura, tanto no âmbito nacional como internacional, 

o que corrobora com a narrativa de que independentemente da maturidade e avanço dos países 

nos tópicos de segurança do trabalho, este continua sendo um tema de muita relevância em 

todas as atividades econômicas, principalmente nas indústrias com maiores índices de acidente. 

Uma das formas de compreender mais a fundo os motivos pelos quais as indústrias de 

manufatura aparecem em destaque nas estatísticas, é separar os acidentes de acordo com o grupo 

de agentes causadores ao qual pertencem, ou foram apontados no cadastro de Comunicação de 

Acidentes do Trabalho (CAT). Segundo censo realizado pelo Observatório de Saúde e 

Segurança no Trabalho (SMARTLAB, 2020), dos 446,9 mil acidentes reportados entre 2012 e 

2020 no Brasil, 15% são do grupo de máquinas e equipamentos, conforme mostra a Figura 6. 

 

Figura 6 - Mapa de agentes causadores de acidentes no Brasil (2012-2020) 

 
Fonte: Observatório de Saúde e Segurança no Trabalho (SMARTLAB, 2020). 

 

No âmbito internacional, também há relatórios que confirmam o quão perigosas as 

máquinas e equipamentos são nos ambientes de trabalho. De acordo com (BULZACCHELLI 

et al., 2008), 18% dos trabalhadores nos Estados Unidos em 2005 foram lesionados no contato 

com objetos e equipamentos industriais. 
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1.3. Justificativa 

Uma máquina pode ser compreendida como uma montagem de equipamentos 

combinados ou destinados a serem combinados com um sistema de acionamento, consistindo 

em peças ou componentes ligados, dentre os quais ao menos um deles se movimenta e são 

empregados em uma aplicação ou processo específico (ISO 12100, 2010). Como parte de sua 

natureza, as máquinas expõem a atividade humana a diversos tipos de perigos que podem vir a 

causar lesões ou fatalidades. As normas (ISO 12100, 2010), (CSA Z432-16, 2016), (ANSI 

B11.TR3, 2000) e (BRASIL, 2021) listam esses perigos e os categorizam da seguinte maneira 

(BLUFF, 2014): 

 

• Estruturais. Exemplos: bordas afiadas, projeções, obstruções, falta de estabilidade ou 

solidez, potencial para virar, fragmentar, colapsar, não suportar uma carga ou conteúdo. 

• Mecânicos. Exemplos: potencial de emanharamento, esmagamento, aprisionamento, 

corte, apunhalamento, punção, cisalhamento, abrasão, fricção, rasgo, alongamento ou 

geração de projéteis. 

• Físicos. Exemplos: eletricidade, conteúdo pressurizado, ruído e vibração, radiação, 

calor, frio, umidade ou falta dela. 

• Ergonômicos. Exemplos: posições de trabalho inadequadas, movimentação manual, 

movimentos repetitivos, carga estática, projeto deficiente de controles, baixa 

visibilidade. 

• Causadores de Queda. Exemplos: passadiços inadequados, escadas em más condições 

de conservação, corrimãos inexistentes ou inadequados, superfícies ausentes ou 

deficientes. 

• Químicos. Exemplos: gases, líquidos, vapores, poeira ou fumaça que podem causar 

efeitos adversos à saúde ou eventos perigosos, como incêndios e explosões. 

• Condições de uso final. Exemplos: localização e condições ambientais, como 

proximidade de pessoas e outras máquinas ou equipamentos, terreno, temperatura, 

queda de objetos, serviços (gás, fornecimento de eletricidade) ou impacto no design e 

configuração do local de trabalho. 

• Biológicos. Exemplos: presentes em materiais usados ou processados em máquinas 

(bactérias e fungos). 
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Além de listar os perigos, essas regulamentações, em especial a ISO 12100, visam 

estruturar a análise e avaliação dos riscos nas máquinas, estabelecendo requisitos de segurança 

para fabricantes e usuários finais, e diretrizes de uso para os operadores a fim de aprimorar as 

condições do trabalho. Toda organização, por obrigatoriedade, precisa se adaptar a essas 

normas, caso contrário estará sujeita a multas, sanções ou penalidades por violações e não-

conformidades.  

Dentre as principais razões para uma não-conformidade, destacam-se a ocasião em que 

a empresa negligencia uma nova regulação ou uma revisão de norma existente, ou mesmo 

quando a revisão de uma operação de manufatura é realizada sem considerar as padronizações 

vigentes. Erros e deficiências em atividades humanas, assim como falhas ou defeitos em 

equipamentos e máquinas, também resultam em não-conformidades. Para evitar essa última 

categoria, as organizações direcionam esforços da equipe de EHS em tarefas de inspeção e 

monitoramento, que geralmente são realizadas de modo muito limitado entre períodos 

relativamente longos, necessitando que haja presença de um especialista em campo para 

observar os postos de trabalho e inserir manualmente os dados da verificação em formulários e 

planilhas. As dificuldades dessa inspeção visual criam uma entrada de dados de baixa qualidade 

e inconsistências nas investigações, e desse modo, os riscos não são propriamente mitigados 

(THIMM, 2017). 

Considerando essa questão de suma importância para indústria manufatureira, e 

observando a realidade da indústria no Brasil, na qual há diversos locais de trabalho com 

máquinas rudimentares ou com baixo nível de integração de dados, justifica-se o 

desenvolvimento do presente trabalho. Pretende-se contribuir com ambas as áreas, tanto de 

OHS/EHS como IoT, da seguinte maneira: 

• Descobrindo meios alternativos para as atividades de monitoramento da segurança 

industrial, tendo como cerne as avaliações de risco.  

• Fornecendo dados e informações de modo automatizado para tomada de decisão dos 

responsáveis pelas investigações. 

• Tornando a informação acessível em qualquer lugar e em tempo real, facilitando a 

verificação dos postos de trabalho, e dispensando a locomoção de especialistas. 
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1.4. Organização do trabalho 

Com o intuito de atingir as contribuições acima mencionadas, este trabalho organiza-se 

da seguinte forma. No capítulo 2 são apresentados os principais temas que fundamentam esta 

pesquisa, sendo divididos em Sistemas de Gerenciamento da Segurança, Métodos para 

Avaliação de Risco e Aplicações de IoT em Segurança Industrial. No capítulo 3 apresenta-se a 

metodologia separada em Proposta e Implementação do Método. No capítulo 4 são 

apresentados os resultados obtidos com as simulações do método, sendo divididos em 

Ferramenta DRESS, Simulação das Variáveis, Influência do FMR no Risco, Formas de 

Visualização e Notificação do Risco e Risco Geral de um Posto de Trabalho. No capítulo 5, 

apresentam-se conclusões acerca dos Objetivos, Aplicabilidade e Sugestões para Trabalhos 

Futuros. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO 

O objetivo desse capítulo é realizar uma revisão geral dos conceitos fundamentais 

contidos nos estudos e pesquisas já realizados na temática do presente trabalho. As informações 

obtidas sobre os sistemas de gestão da segurança em indústrias, as ferramentas utilizadas 

atualmente para avaliação de risco e as aplicações de IoT desenvolvidas para segurança 

industrial, fornecem a base necessária para o desenvolvimento deste trabalho. 

Os estudos e técnicas que anteveem o acontecimento de acidentes originaram-se dos 

trabalhos realizados por H. W. Heinrich (HEINRICH; PETERSEN, 1980) e R. P. Blake 

(BLAKE, 1963). Nesses estudos, a cada 300 acidentes sem lesões, ou incidentes, haveria 

proporcionalmente 29 lesões leves e 1 lesão incapacitante. No trabalho desenvolvido por Frank 

E. Bird Jr. estabeleceu uma relação entre os custos segurados e não segurados obtendo a 

proporção de 1:100:500, isto é, 1 lesão incapacitante, 100 lesões leves e 500 incidentes 

(JÚNIOR, 2009). 

Partindo do trabalho de Bird, a seguradora da América do Norte (do inglês Insurance 

Company of North America – ICNA)  realizou um estudo acerca dos acidentes ocorridos em 

297 organizações e nelas observou a proporção de 1:10:30:600, isto é, 1 lesão incapacitante, 10 

lesões leves, 30 danos a propriedade e 600 incidentes ou quase acidentes (CICCO; 

FANTAZZINI, 2003).  As razões de proporcionalidade obtidas por Heinrich, Bird e ICNA, são 

representadas através das pirâmides da Figura 7. 

 
Figura 7 - Pirâmides de Heinrich, Bird e ICNA 

 
Fonte: Adaptado de (TAVARES, 2007). 

 

O estudo de Heinrich introduziu a ideia dos acidentes leves, ou sem lesão, uma vez que 

ele buscou comprovar que os custos relacionados às perdas e interferências na produção eram 

maiores dos que os gastos da companhia seguradora com a liquidação de acidentes. Os estudos 

de Bird e ICNA possuem foco maior nos danos materiais da empresa, justificando que tanto 
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eles como os danos pessoais geralmente se originam das mesmas causas. Embora o estudo da 

ICNA tenha um viés exclusivamente econômico-financeiro, sua contribuição aos programas de 

prevenção não pode ser descartada, uma vez que possibilitou uma relação mais precisa na 

proporção de acidentes além de incluir a nova classificação dos quase acidentes (JÚNIOR, 

2009).  

2.1. Sistemas de gerenciamento da segurança 

Os Sistemas de Gerenciamento da Segurança (do inglês Safety Management Systems – 

SMS) são basicamente orientados pelos acidentes, incidentes e as formas de evitá-los. Para 

realizar a análise ou investigação desses acasos, foram criados os modelos de eventos a fim de 

encontrar a causa raiz e elaborar os possíveis cenários. Alguns desses modelos consideram 

também as medidas protetivas, denominadas barreiras, que podem ser implementadas tanto a 

partir de defesas físicas quanto comportamentais (LI; GULDENMUND, 2018).  

O principal propósito dos SMSs é o controle do perigo, isto é, o gerenciamento das 

barreiras e recursos de segurança. Para desempenhar essa função de controle, a maioria dos 

SMSs utiliza o processo Planejar, Fazer, Verificar e Atuar (do inglês Plan, Do, Check and Act 

– PDCA) ilustrado na Figura 8.  

 

Figura 8 - SMS visto da perspectiva de um controle PDCA 

 

Fonte: Adaptado de (LI; GULDENMUND, 2018). 

 

De acordo com (LI; GULDENMUND, 2018), o subsistema de Política e Planejamento 

(P-1) trata das políticas e planos organizacionais que serão adotados pela empresa frente aos 

desafios e responsabilidades na segurança de suas instalações e colaboradores. O subsistema de 

Informação e Relatórios (P-2) é baseado na análise dos dados históricos utilizando modelos 
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matemáticos e ferramentas estatísticas, com intuito de obter os cenários e quantificar os riscos 

nos SMSs. O subsistema de Operação e Processo (D-3) é mais encontrado nas indústrias 

químicas, mas pode ser generalizado como quaisquer medidas de controle de segurança durante 

a operação, ou seja, como parte das atividades reais da fabricação. O subsistema de Gestão de 

Riscos (D-4) (do inglês Risk Management System – RMS) está relacionado às normas e 

regulamentações praticadas para gerenciar os riscos de maneira eficiente, em que são 

contemplados os processos de identificação, avaliação, verificação e controle dos riscos. O 

subsistema de Monitoramento (C-5) tem por objetivo observar o estado de segurança da 

organização utilizando sensores e sistemas de monitoramento para obtenção de dados de 

máquinas e operadores. Os subsistemas de Manutenção (A-6) e de Treinamento e 

Aprendizagem (A-7) constituem as últimas etapas do SMS e visam garantir que todos os 

componentes estão mantidos regularmente para a melhoria contínua da segurança.  

2.2. Métodos para avaliação de risco 

Em geral, o risco pode ser definido e expresso pela Equação (1), na qual a situação de 

perigo (também conhecida como cenário) é representada pela letra “s”, a probabilidade pela 

letra “p” e a consequência pela letra “c” (KAPLAN; GARRICK, 1981). 

 

 𝑅 = 𝑓(𝑠, 𝑝, 𝑐) (1) 

 

As ferramentas empregadas para avaliação de risco variam conforme as características 

dos perigos de uma indústria, o padrão escolhido por uma organização ou pela própria 

preferência da equipe de EHS da empresa. Independentemente da ferramenta, o fluxo desse 

processo deve passar pelas etapas de definição do sistema (no caso da avaliação de risco em 

máquinas, entende-se como determinação de limites da máquina), identificação dos riscos, 

análises de probabilidade e consequência na estimação do risco, verificação do risco e, caso ele 

não tenha sido reduzido para um valor aceitável, medidas de redução devem ser aplicadas (ISO 

31000, 2018). A Figura 9 ilustra o processo e subprocessos da avaliação de risco. 
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Figura 9 - Etapas da avaliação de risco em máquinas 

 
Fonte: Adaptado de (ISO 12100, 2010). 

 

 

2.2.1. Avaliação estática de riscos 

A ISO 12100 define que o risco pode ser interpretado como a junção de dois fatores 

principais: a severidade e a probabilidade de ocorrência do perigo. A severidade estima o quão 

grave são as consequências de um perigo, caso este se concretize. A probabilidade resulta da 

combinação de um grupo de parâmetros, sendo eles: a frequência e duração da exposição, a 

probabilidade de ocorrência de um evento perigoso e a possibilidade de evitar ou limitar o 

perigo e suas consequências. A estimação desses parâmetros leva em consideração os seguintes 

tópicos (ISO 12100, 2010): 

• Severidade: 

o Gravidade das lesões ou danos à saúde 

o Quantidade de pessoas expostas ao perigo 
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• Probabilidade de ocorrência: 

o Natureza da exposição das pessoas ao perigo: motivo pelo qual pessoas acessam 

a zona de perigo, forma do acesso, tempo gasto na zona de perigo, frequência e 

número de pessoas que acessam. 

o Ocorrência de um evento perigoso: confiabilidade dos dados estatísticos, 

histórico de acidentes e incidentes, comparação de riscos. 

o Possibilidade técnica ou humana de evitar ou limitar o perigo: nível de 

habilidade das pessoas envolvidas, rapidez com que a situação perigosa se 

realiza, capacidade humana de evasão, conhecimento e experiência prática com 

a máquina.  

As ferramentas de estimação de risco são utilizadas para qualificar e quantificar os riscos 

intrínsecos a uma ou mais situações de perigo, de modo a distinguir as situações de alto risco 

daquelas de baixo risco. As ferramentas qualitativas são baseadas nos fatores acima 

mencionados, porém suas saídas tendem a ser mais relativas do que absolutas. Já as ferramentas 

quantitativas utilizam escalas numéricas associadas aos parâmetros do risco. Quando uma 

situação de perigo é analisada a partir do espectro de uma ferramenta quantitativa, é possível 

calcular a probabilidade dela ocorrer durante um período específico de tempo (ETHERTON, 

2007). 

As escalas numéricas, também conhecidas como níveis de integridade da segurança (do 

inglês Safety Integrity Levels – SILs), possuem geralmente de 4 a 5 níveis e podem ser obtidas 

mediante testes empíricos ou comissões de análise de riscos (CHINNIAH et al., 2011). A 

Tabela 1 mostra um exemplo de SILs para uma função de segurança de um sistema 

eletroeletrônico operando em modo contínuo. 

 

Tabela 1 – Exemplo de níveis de integridade da segurança para um dispositivo de proteção 

SIL Probabilidade de falhas perigosas por hora 

4 ≥  10−9 𝑎𝑡é <  10−8 

3 ≥  10−8 𝑎𝑡é <  10−7 

2 ≥  10−7 𝑎𝑡é <  10−6 

1 ≥  10−9 𝑎𝑡é <  10−5 
Fonte: (CHARLWOOD, 2010). 

 

Baseando-se nas técnicas e abordagens de ferramentas de avaliação quantitativa do risco 

(do inglês Quantitative Risk Assessment – QRA) tal como a SUVA (BOLLIER; MEYER, 

2002), os autores de (MOATARI-KAZEROUNI; CHINNIAH; AGARD, 2015) propuseram um 
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novo modelo de estimação de risco para integração das preocupações de OHS no planejamento 

de fábricas com pouca maturidade ou deficiências nessa área. O modelo se exprime pelas 

Equações (2) e (3) para calcular o valor do risco (𝑅), que utiliza os parâmetros de severidade 

do perigo (𝑆) e probabilidade de ocorrência (𝑃ℎ), sendo essa composta pela frequência de 

exposição ao perigo (𝐸𝑥𝑓), a duração da exposição (𝐸𝑥𝑑), a probabilidade de ocorrência de um 

evento perigoso (𝑃𝑒) e a possibilidade de evasão (𝐴). 

 

 𝑅 = 𝑆 ∙ 𝑃ℎ (2) 

 𝑃ℎ = 𝐸𝑥𝑓 + 𝐸𝑥𝑑 + (2 ∙ 𝑃𝑒) + 𝐴 (3) 

 

Para validação deste modelo, os autores de (MOATARI-KAZEROUNI; CHINNIAH; 

AGARD, 2015) realizaram a estimação de 20 diferentes cenários de risco (ou situações de risco) 

utilizando as equações propostas, assim como as respectivas equações de outras ferramentas, a 

fim de obter o valor individual do risco para cada cenário. Ao comparar os resultados obtidos 

nessa análise, verificou-se que o risco 𝑅 calculado pelas Equações (2) e (3) aproxima 

satisfatoriamente do valor calculado por outras ferramentas existentes no mercado. 

Na Seção 3.2 será apresentado um exemplo de cálculo do valor do risco 𝑅 utilizando as 

Equações (2) e (3) e a ferramenta descrita em (MOATARI-KAZEROUNI; CHINNIAH; 

AGARD, 2015).  O valor de 𝑅 assim calculado é considerado “risco estático”, devido ao fato 

de ser avaliado por especialistas de EHS sem considerar as variações operacionais que ocorrem 

em situações reais do posto de trabalho, a cada instante de tempo, que podem aumentar ou 

diminuir 𝑅 em função de diversas variáveis físicas, laborais, comportamentais e organizacionais 

associadas. 

2.2.2. Avaliação dinâmica de riscos 

As ferramentas quantitativas possuem muitos benefícios, tais como (APOSTOLAKIS, 

2004):  

• Conhecer os modos de falha de um sistema,  

• Aumentar as chances de identificação das interações entre eventos sistema-operador,  

• Considerar a quantificação da incerteza na análise de especialistas em fenômenos físicos 

ou comportamento humano,  

• Auxiliar o gerenciamento do risco para que os recursos não sejam desperdiçados. 
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Todavia, a QRA também possui algumas limitações, tais como:  

• Não modelar bem as ações humanas geradoras de erros durante as condições de um 

acidente,  

• Desconfiança nos erros ou suposições duvidosas dos softwares de QRA,  

• Não consideração da cultura de segurança empresarial e dos erros inerentes ao projeto 

e processos de um equipamento de manufatura.  

Também há uma incerteza nos dados de frequência e probabilidade que uma QRA pode 

prover em uma avaliação de risco real, uma vez que tradicionalmente não são considerados 

fatores organizacionais (CREEDY, 2011). 

A fim de melhorar o desempenho da QRA, é necessário que os responsáveis em aplicá-

la estejam cientes das limitações presentes e, para tanto, (AVEN; KROHN, 2014) sugerem a 

inclusão do conhecimento “𝑘” como uma nova dimensão na função de risco, conforme Equação 

(4). 

 

 𝑅 = 𝑓(𝑠, 𝑝, 𝑐, 𝑘) (4) 

 

A atualização contínua do cenário de risco cria a necessidade de otimização da variável 

𝑘 e, para tanto, requer a iteração dos processos de identificação, análise de probabilidade e 

consequência do risco. O método capaz de executar essas etapas em tempo real e superar as 

limitações da QRA em sistemas em constante mudança é denominado análise dinâmica de 

riscos (do inglês Dynamic Risk Analysis – DRA). Embora uma análise estática de risco ainda 

possa ser atualizada em momentos futuros, é necessário um investimento alto de tempo e 

esforço dos times de especialistas em EHS, portanto o DRA surge como uma alternativa viável 

para atualizar o risco, de modo instantâneo ou periódico, independente da ação humana 

(PALTRINIERI; KHAN, 2020).  

De acordo com (YANG; HAUGEN, 2015), uma ferramenta de DRA deve considerar 

diferentes aspectos dos riscos relacionados à interação humana com as máquinas e com o 

ambiente, sendo esses: o Risco de Consequência da Atividade (do inglês Activity Consequence 

Risk – ACR), o Risco de Desempenho da Atividade  (do inglês Activity Performance Risk – 

APR) e o Risco do Período (do inglês Period  Risk – PR).  

O ACR trata do efeito que a realização de uma atividade trará no nível de risco quando 

essa atividade for completada, isto é, a atualização no nível de risco médio após o término de 
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uma atividade. A função do ACR é refletir as consequências das atividades na perspectiva do 

risco, especialmente aquelas relacionadas às mudanças de configuração ou status de uma planta.  

O APR trata do risco associado durante a execução de uma atividade, que se soma ao 

risco médio da planta. A exemplo das indústrias de óleo e gás, o APR mostra-se importante 

principalmente na manutenção de equipamentos de processo ao longo de uma operação, tendo 

em vista que essa atividade claramente aumenta o risco.  

Por fim, o PR é a expressão de risco total de uma planta durante um período, 

considerando-se todas as atividades e equipamentos da planta. O PR tem por utilidade capturar 

o efeito das dependências mútuas entre as atividades no risco, e apoiar decisões para planos 

diários, mensais ou anuais. 

A Figura 10 ilustra a variação de risco de uma planta em função do tempo caracterizando 

a ocorrência dos riscos ACR, APR e PR descritos. 

Observa-se, portanto, que o conceito de DRA abre a perspectiva de monitoramento do 

risco em tempo real, evidenciada pela ocorrência de eventos de Riscos de Ação Dependentes 

do Tempo, conforme mostrado na Figura 10 (YANG; HAUGEN, 2015). 

 

Figura 10 - Exemplo de variação de risco de uma planta em função do tempo 

 
Fonte: Adaptado de (YANG; HAUGEN, 2015). 

2.3. Aplicações de IoT em segurança industrial 

A IoT pode ser compreendida como uma infraestrutura global de rede composta por 

diversos dispositivos com capacidade de sensoriamento, comunicação por protocolos padrões 

e interoperáveis, troca e processamento de dados e informações acerca de um objeto de 
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interesse, ou “Coisa”, identificado e virtualmente representado na internet. As duas tecnologias 

consideradas fundadoras da IoT são a identificação por rádio frequência (do inglês Radio 

Frequency Identification – RFID) e as redes de sensores sem fio (do inglês Wireless Sensor 

Network – WSN) (XU; HE; LI, 2014). Os leitores de RFID viabilizam a identificação unívoca, 

rastreamento e monitoramento de objetos que contenham uma etiqueta de RFID. A WSN é 

formada por dispositivos sensores interconectados por enlaces de radiofrequência, utilizados 

principalmente para monitoramento ambiental, industrial, urbano e na área da saúde.  

Os avanços da IoT na indústria fizeram com que surgissem novas aplicações em setores 

de logística, manufatura, varejo e farmacêuticos. Como resultado, o conceito IoT difundiu-se e 

causou grande impacto nas tecnologias de comunicação e informação (do inglês Information 

and Communication Technologies – ICT) e nos sistemas empresariais (do inglês Enterprise 

Systems – ES), conforme exemplificado pela Figura 11. 

 

Figura 11 - Impacto das tecnologias IoT nas ICT e nos ES 

 
Fonte: Adaptado de (XU; HE; LI, 2014). 

2.3.1. Aplicações com rede de sensores sem fio 

Algumas das primeiras aplicações de tecnologias WSN na área de segurança industrial 

surgiram quando essas eram apoiadas pelo conceito de computação ubíqua ou onipresente. As 

WSN e as redes de área corporal sem fio (do inglês Wireless Body Area Network – WBAN) já 
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demonstravam nessa época um grande potencial para aprimorar a conformidade com a saúde e 

segurança, uma vez que podem ser utilizadas para reconhecer e interpretar atividades no 

trabalho em tempo real, além de extrair informações relevantes do local de trabalho. Dentre os 

benefícios no uso dessas tecnologias, destacam-se (KORTUEM et al., 2006): 

• Aprimoramento da qualidade dos dados relacionados a OHS; 

• Fornecimento de alertas aos trabalhadores sobre riscos à saúde e segurança; 

• Aprimoramento da compreensão dos riscos em toda empresa. 

Neste mesmo estudo, os autores de (KORTUEM et al., 2006) desenvolvem um sistema 

de monitoramento para lidar com um risco denominado dedo branco de vibração (do inglês 

Vibration White Finger – VWF), pertencente a categoria vibração mão braço (do inglês Hand 

Arm Vibration – HAV). Para tanto, os autores sugerem duas possíveis abordagens a serem 

utilizadas nesse tipo de aplicação, a primeira baseada em rede de sensores e a segunda em 

artefatos inteligentes. Embora as abordagens sejam tecnologicamente semelhantes, há 

diferenças na relação tecnologia versus humano. Nesta lógica, as redes de sensores são 

elaboradas para elevar a qualidade dos dados para o gerenciamento, enquanto reduzem ao 

mesmo tempo a quantidade de operadores e supervisores de EHS, isto é, há pouca ou quase 

nenhuma interação entre os trabalhadores e o sistema. Os artefatos inteligentes, por outro lado, 

são projetados para interagirem com os operadores, uma vez que através deles os dados são 

retroalimentados no sistema.  

Com base nas tecnologias WBAN, surgiu uma nova tendência de aplicações chamadas 

de rastreamento das atividades com redes de área corporal (do inglês Activity Tracking with 

Body Area Network – ATBAN). As ATBANs constituem uma forma de obter medidas 

quantitativas de postura e dos movimentos do corpo de um trabalhador. O sistema proposto em 

(LOW et al., 2019) busca realizar uma avaliação dos distúrbios musculoesqueléticos (do inglês, 

Musculoskeletal Disorders – MSDs), coletando dados de acelerômetros acoplados em um 

dispositivo vestível, centralizando-os em um gateway e os enviando para a nuvem. Assim que 

os dados chegam ao sistema, eles passam por algoritmos de aprendizado de máquina (do inglês 

Machine Learning – ML) e são classificados conforme ferramentas de avaliação ergonômica, 

neste caso a análise de fadiga muscular de Rodger (ROMAN-LIU, 2014). Esta solução reduz a 

necessidade de especialistas em campo para realização das avaliações ergonômicas e traz 

melhor qualidade para os dados, que antes eram obtidos de modo subjetivo.  

Em (PRASAD; PILLAI, 2019) é desenvolvida uma solução que envia dados coletados 

da WSN para a nuvem. O estudo é focado nas indústrias de mineração, com intuito de servir de 

base para algoritmos de previsão de possíveis desastres e alertar os trabalhadores sobre eventos 
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catastróficos, tais como desabamentos ou soterramentos. A arquitetura proposta pelos autores 

consiste em um grupo de nós sensores distribuídos em um determinado local para obtenção das 

condições ambientais.  

As WSNs também podem ser integradas com a RFID para assegurar o acesso ou detectar 

aproximação em relação às zonas perigosas de uma fábrica. O estudo feito por (PETRACCA et 

al., 2013) apresenta uma abordagem baseada no paradigma Transferência Representacional de 

Estado (do inglês Representational State Transfer – REST) e no Protocolo de Aplicação 

Restrita (do inglês Constrained Application Protocol – CoAP), a fim de permitir que um 

colaborador acesse uma área sob controle, desde que esteja utilizando os equipamentos de 

proteção individuais (EPIs) necessários.  

Neste mesmo âmbito, há também aplicações que visam identificar a presença de 

funcionários ultrapassando um limite seguro. Um exemplo seria o estudo realizado por 

(ZUBAL’; LOJKA; ZOLOTOVÁ, 2016), onde os autores testam um método de detecção de 

risco utilizando a visão computacional com câmeras térmicas e avaliação através de 

processamento digital de imagens, de modo a auxiliar o processo de segurança baseada em 

comportamento (do inglês Behavior Based Safety – BBS).  

Embora as soluções com câmeras apresentem resultados mais precisos, elas demandam 

uma infraestrutura de alto custo, com processamento de maior desempenho para tratamento das 

imagens captadas e maior espaço de armazenamento de dados. Pretendendo contornar essas 

dificuldades, a pesquisa realizada por (ANVARIPOUR; SAIF; AHMADI, 2016) propõe um 

método de reconhecimento da rotina da movimentação humana em meio aos diversos objetos 

do ambiente industrial utilizando WSNs, uma tecnologia mais barata e com menor consumo de 

energia. Neste método, um conjunto de nós sensores são dispostos em pontos fixos de modo a 

cobrir toda área que se deseja monitorar, com um alcance e espaçamento adequados entre um 

nó e outro, para coletar dados de movimento e trajetória de nós móveis instalados nos 

operadores. Quando os dados de trajetória humana são combinados com os de reconhecimento 

de movimentação, é possível extrair regras de atividade segura ou não segura no posto de 

trabalho.  

Em um estudo semelhante feito por (PALAZON et al., 2013), os autores propõem 

validar o uso das WSN para prevenção de colisões e segurança do trabalho em altura, nas áreas 

de estoque e armazenamento de materiais, onde há trânsito de empilhadeiras e atividades de 

subir ou descer escadas. No caso de prevenção de colisões, o sistema é construído em volta da 

implantação de WSN na fábrica com nós fixos utilizados para localização de veículos e 

trabalhadores. A função de localização recebe como variáveis os níveis de potência do sinal (do 
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inglês Received Signal Strength Indicator – RSSI) dos nós estáticos e móveis, a fim de 

relacioná-los com a respectiva distância entre os nós. Uma vez que a localização é atualizada, 

o sistema consegue analisar o risco de colisão entre os nós móveis. Para o trabalho em altura, o 

sistema tem por objetivo detectar se o trabalhador está protegido com os equipamentos de 

segurança necessários, e caso não esteja, um sinal é enviado para notificar o centro de controle 

acerca dos riscos de segurança. A Figura 12 ilustra a implementação dos dois estudos de caso. 

 

Figura 12 - Implementação dos casos de prevenção de colisão e trabalho em altura 

 

Fonte: Adaptado de (PALAZON et al., 2013).  

2.3.2. Aplicações com identificação por rádio frequência 

Para evitar que um trabalhador se aproxime de um objeto perigoso, (KIM; KIM, 2012) 

introduzem uma aplicação de alerta de proximidade de máquinas perigosas com RFID para 

indústrias de aço, em um local de trabalho com guindaste de carga. Neste caso, as etiquetas de 

transmissão foram acopladas aos capacetes dos operadores e as de recepção instaladas em partes 

estratégicas do guindaste, que por sua vez recebem dados de localização dos operadores em um 

servidor central, e estimam a distância com base na medida de intensidade do sinal de rádio 

frequência.  
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Outro exemplo de estudo aplicando RFID para segurança em máquinas é realizado em 

(RUZ et al., 2012), com foco maior em máquinas com risco de amputação de mãos ou dedos. 

Para tanto, o experimento conta com uma etiqueta em formato de pulseira instalada em um robô 

colaborativo, um dispositivo RFID e uma antena. A proposta dos autores é simular a 

movimentação humana dentro de uma área de perigo, usando a linguagem de programação 

RAPID (criada pela empresa ABB para controle de robôs industriais), e automatizar os testes 

de detecção de acidentes em máquinas com esse tipo de risco.  

A Figura 13 sumariza outras funções de segurança que podem ser executadas com rádio 

frequência em indústrias de manufatura. 

 

Figura 13 - Aplicações das tecnologias de RFID em ambientes de manufatura 

 
Fonte: Adaptado de (RUZ et al., 2012). 

 

Ainda em relação às indústrias de manufatura, (GNONI, M. G.; ELIA; BRAGATTO, 

2016) estudaram a potencialidade das tecnologias IoT na prevenção de acidentes no chão de 

fábrica. Para tanto, os autores construíram uma solução piloto na montagem semiautomática de 

uma linha de produção, sendo que sua abordagem se sustenta na integração de diferentes 

tecnologias, visando gerenciar os níveis de segurança e auxiliar na gestão do conhecimento 

sobre os riscos e condições do local de trabalho. O sistema desenvolvido adota uma tecnologia 

chamada Bluetooth de Baixa Energia (do inglês Bluetooth Low Energy – BLE) em dispositivos 

Beacon, a fim de verificar se o trabalhador está utilizando todos os EPIs obrigatórios ao 
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aproximar-se da máquina ou durante a operação, caso contrário o sistema aciona um alarme 

acústico e paralisa o processo ou restringe o acesso. 

Em (SANDRA et al., 2017), os autores propõem um sistema que consiste em um 

dispositivo com interface a sensores e um relógio de pulso inteligente com uma etiqueta de 

RFID anexa a ele. O dispositivo recebe dados adquiridos por sensores de temperatura e gás de 

uma WSN, posicionados em diversos locais da indústria, e os envia ao mesmo tempo para uma 

base de dados e para um Arduino Nano adaptado para funcionar como um relógio de pulso 

inteligente, isto é, um dispositivo vestível no trabalhador. Em situações normais, os valores dos 

sensores são enviados somente para a base de dados, e quando for medido algum valor anormal, 

o usuário também é notificado pelo relógio. 

O estudo realizado por (GNONI, M. G. et al., 2020) traz um exemplo de como as 

tecnologias IoT podem ser integradas para gerenciamento de segurança numa planta industrial. 

Foi desenvolvida uma plataforma digital para gerenciamento de risco, e nela são exibidos os 

resultados obtidos de três soluções diferentes, baseadas na Diretiva de Seveso (ACIDENTES, 

2018) para prevenção de acidentes graves. O protótipo é composto por uma aplicação RFID 

para obter dados de manutenção, um sensor de envelhecimento virtual dos equipamentos e o 

monitoramento de trabalho seguro nas atividades de inspeção. Ao final, foi desenvolvida uma 

ferramenta capaz de monitorar, controlar e inspecionar equipamentos perigosos, assim como o 

ambiente de trabalho, além de alertar e conscientizar os trabalhadores sobre os riscos. 
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3. METODOLOGIA 

Os problemas de segurança de um posto de trabalho possuem natureza complexa, 

tendendo a análises mais qualitativas e subjetivas do que quantitativas. Portanto, a elaboração 

de um método que resolva os problemas de segurança a partir da análise quantitativa de diversas 

variáveis não é algo intuitivo.  

À medida que os modelos de análises de risco se aproximam cada vez mais da realidade, 

e projetos são direcionados para aplicação das tecnologias IoT na obtenção de variáveis 

relacionadas a perigos específicos, a viabilização de um novo método que interseccione o 

avanço em ambas as frentes pode ser de grande vantagem para implementação de melhorias na 

área de segurança industrial. 

Neste capítulo será apresentado o conteúdo metodológico utilizado neste trabalho. Para 

descrever o método que objetiva suprir as atuais deficiências da avaliação de riscos utilizando 

os conceitos e tecnologias existentes da IoT, serão utilizadas duas seções: a primeira retomará 

alguns fundamentos dos modelos de avaliação estática para proposta de do método DRA com 

IoT. A segunda seção apresenta as etapas necessárias para que uma organização implemente o 

método em seus processos de gestão de segurança industrial. 

3.1. Proposta do método 

O método de avaliação de riscos de acidentes industriais proposto neste trabalho inspira-

se no método DRA (descrito na Seção 2.2.2). Baseia-se também nas variáveis de cenário de 

perigo “s”, probabilidade “p” e consequência “c” se adequando às ferramentas de avaliação de 

risco já utilizadas por uma organização, como por exemplo, a ferramenta QRA descrita da 

Seção 2.2.1. Para exemplificação do método, essa ferramenta será utilizada tomando como base 

os parâmetros dos níveis de integridade da segurança (SIL) pontuados de 1 a 5, conforme 

apresenta a Tabela 2. 
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Tabela 2 - Níveis de parâmetros de segurança do modelo de ferramenta QRA 

Severidade do Perigo (S) Rank 

Ferimentos leves (contusões) que não requerem primeiros socorros, ou ferimentos 

que requerem primeiros socorros, porém sem perda de tempo 
1 

Ferimentos que requerem mais que primeiros socorros (assistência médica) e com 

perda de tempo, ou quando há um dano irreversível e uma ligeira disfunção, mas que 

o operador continua apto a voltar para o mesmo serviço 

2 

Disfunção grave, o operador continua apto para retornar ao trabalho, porém não no 

mesmo serviço 
3 

Disfunção permanente, o operador não consegue mais trabalhar 4 

Uma ou mais mortes 5 

  

Frequência de Exposição ao Perigo (Exf) Rank 

Menos de uma vez ao ano 1 

Anualmente 2 

Mensalmente 3 

Semanalmente 4 

Diário ou contínuo. Ex.: Diversas vezes por hora 5 

  

Duração da Exposição ao Evento Perigoso (Exd) Rank 

< 1/20 do período de trabalho 1 

1/10 do período de trabalho (45min por turno de 8h) 2 

1/5 do período de trabalho (90min por turno de 8h) 3 

1/2 do período de trabalho (4h por turno de 8h) 4 

Continuamente durante o período de trabalho 5 

  

Probabilidade de Ocorrência de um Evento Perigoso (Pe) Rank 

Negligenciável 1 

Improvável 2 

Possível 3 

Provável 4 

Significante 5 

  

Possibilidade Técnica ou Humana de Evitar ou Limitar o Perigo (A) Rank 

Altamente significante 1 

Significante 2 

Um pouco provável, com algumas condições 3 

Improvável 4 

Nula 5 
Fonte: Adaptado de  (MOATARI-KAZEROUNI; CHINNIAH; AGARD, 2015). 
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O método visa uma abordagem não intrusiva, de modo que não cause alterações 

profundas nos processos de gestão de risco já em uso. Por isso, torna-se vantajoso apoiá-lo nas 

ferramentas de avaliação de risco existentes, uma vez que se introduz os conceitos de IoT sem 

descartar os conhecimentos de segurança desenvolvidos internamente nas organizações. Para 

que essa abordagem seja bem-sucedida, é essencial que os especialistas em EHS realizem as 

etapas de identificação, análise, estimação do risco de acordo com a ferramenta pré-

estabelecida. A título de exemplo, no estudo de (MOATARI-KAZEROUNI; CHINNIAH; 

AGARD, 2015) há um cenário de Risco de Queimadura que exemplifica o procedimento 

adotado nessas etapas, conforme apresentado na Figura 14 e descrito na Tabela 3. 

 

Figura 14 - Exemplo de cenário de risco 

 
Fonte: (MOATARI-KAZEROUNI; CHINNIAH; AGARD, 2015). 
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Tabela 3 - Exemplo de análise do risco de queimadura 

Cenário de Perigo Térmico - Risco de Queimadura 

Atividade Cortando painel termo formado 

Perigo Temperatura elevada para cortar o painel (60 °C) 

Situação Perigosa Trabalhador nas proximidades do painel 

Severidade do Perigo Queimaduras leves e recorrentes 

Frequência de Exposição ao Perigo Trabalhador está em contato constante com o painel 

Duração da Exposição Em média 5 horas por dia durante um turno de 8 horas 

Probabilidade de Ocorrência de um 

Evento Perigoso 

O trabalhador possui experiência na realização da 

atividade 

As ferramentas de corte necessárias precisam estar o 

mais próximas possível do painel, e utilizadas 

enquanto o painel estiver quente. 

Possibilidade Técnica ou Humana 

de Evitar ou Limitar o Perigo 

O trabalhador tem experiência e está ciente do perigo. 

A natureza do trabalho torna difícil evitar o contato 

com o painel quente. O trabalhador não está usando 

luvas de proteção. 
Fonte: Adaptado de  (MOATARI-KAZEROUNI; CHINNIAH; AGARD, 2015). 

 

De acordo com as observações realizadas em torno de cada parâmetro SIL do risco, os 

especialistas em EHS elegem um número ou rank respectivo ao nível identificado (Tabela 2). 

Isso possibilita o cálculo do valor numérico do risco conforme as Equações (2) e (3) de 

(MOATARI-KAZEROUNI; CHINNIAH; AGARD, 2015), resultando em um risco estático 

que se configura entre o valor mínimo 5 e o máximo 125.  

No caso do cenário da Figura 14, os especialistas avaliaram que a severidade do perigo 

é considerada como lesões que requerem mais do que primeiros socorros (assistência médica), 

com afastamento e, portanto, foi classificada como 𝑆 = 2. Para frequência de exposição ao 

perigo, este cenário está sujeito à exposição contínua e, portanto, é atribuída uma classificação 

𝐸𝑥𝑓 = 5. Da mesma forma, a duração de exposição ao perigo é considerada contínua e, 

portanto, atribui-se a classificação 𝐸𝑥𝑑 = 5. A probabilidade de ocorrência de um evento 

perigoso é significativa e, portanto, é atribuída a classificação 𝑃𝑒 = 5, e por fim a possibilidade 

de evasão parece improvável, o que a faz ter uma classificação 𝐴 = 4. A Tabela 4 resume a 

atribuição de parâmetros SIL para o Risco de Queimadura do cenário da Figura 14.  
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Tabela 4 - Ranking dos parâmetros do risco de queimadura 

Parâmetro Sigla Rank 

Severidade do perigo 𝑆 2 

Frequência de exposição ao perigo 𝐸𝑥𝑓 5 

Duração da exposição 𝐸𝑥𝑑 5 

Probabilidade de ocorrência de um evento perigoso 𝑃𝑒 5 

Possibilidade técnica ou humana de evitar ou limitar o perigo 𝐴 4 
Fonte: Autoria própria. 

 

Consequentemente, o valor do risco calculado para este cenário é 48, conforme 

resolução das Equações (2) e (3) descrita abaixo: 

 

𝑅 = 𝑆 ∙ (𝐸𝑥𝑓 + 𝐸𝑥𝑑 + (2 ∙ 𝑃𝑒) + 𝐴) 

𝑅 = 2 ∙ (5 +  5 + (2 ∙ 5)  + 4) 

𝑅 = 2 ∙ (14 + 10) = 48 

 

Considerando que um local de trabalho esteja devidamente equipado com sensores nas 

máquinas, bem como no ambiente circundante, e que os sensores capturam variáveis pertinentes 

não somente aos processos executados, mas também aos possíveis cenários de perigo, o método 

propõe o aproveitamento dessas variáveis para formulação da variável de conhecimento “𝑘” da 

Equação (4). A análise de dados a ser feita deve considerar as variáveis obtidas e monitoradas 

pelas soluções IoT da infraestrutura industrial, tal como apresentada na Figura 15, na qual as 

variáveis capturadas pelos sensores são transmitidas mediante comunicação sem fio, por 

exemplo, para uma aplicação web instalada na nuvem. Dessa forma, os dados armazenados e 

processados tornam-se acessíveis aos gestores interessados em avaliar as informações, tanto do 

ponto de vista de manutenção, quanto da segurança e gestão do risco. 
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Figura 15 - Exemplo de infraestrutura IIoT para coleta de variáveis das máquinas 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

As soluções IIoT implantadas na citada infraestrutura fornecem dados de quatro tipos 

de variáveis presentes em toda situação de perigo: as variáveis de processo (𝑉𝑃), variáveis 

laborais (𝑉𝐿), variáveis comportamentais (𝑉𝐶) e variáveis organizacionais (𝑉𝑂), conforme 

apresenta a Figura 16. As variáveis de processo são as variáveis físicas relacionadas aos 

processos executados nas máquinas ou em suas proximidades, tais como temperatura, corrente 

elétrica, pressão etc. As variáveis laborais podem ser obtidas em partes ou condições do local 

de trabalho, por exemplo, temperatura ambiente, iluminância, ruído sonoro etc. As variáveis 

comportamentais possuem maior complexidade, pois tratam de fatores humanos obtidos das 

interações homem-máquina e homem-ambiente. Alguns exemplos de variáveis 

comportamentais são: a proximidade dos operadores à máquina, a utilização de EPIs 

obrigatórios, a movimentação de operadores ou outros trabalhadores em torno de zonas críticas 

da máquina, a condição dos equipamentos de proteção coletiva (EPC). O objetivo dos EPCs é 

proteger os colaboradores coletivamente em uma determinada tarefa, sendo alguns exemplos: 

kits de primeiros socorros, chuveiros de emergência, capelas químicas, equipamentos de 

sinalização etc. 

Os dados 𝑉𝑃, 𝑉𝐿 e 𝑉𝐶 são normalmente capturados por sensores. Em particular, os 

dados 𝑉𝑃 são produzidos pela infraestrutura IIoT focada no controle e gestão dos processos 

industriais e, portanto, podem ser compartilhados com a gestão de EHS. Por outro lado, as 



47 

 

variáveis organizacionais dizem respeito às questões da gestão da empresa que afetam a 

produção ou o colaborador, como por exemplo: aumento de produção que demanda agilidade 

nas ordens, estresse para cumprimento de prazos apertados, fatores psicológicos externos ao 

colaborador ou a equipe, clima organizacional, fatores resultantes das condições sociais, 

políticas, econômicas ou de saúde da sociedade ou do país etc. Os dados 𝑉𝑂, a princípio, advém 

de entradas manuais atribuídas pelos gestores, especialistas ou responsáveis, ou de sistemas 

integrados de gestão da produção. 

 

Figura 16 - Tipos de variáveis contidas em um cenário de risco 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A fim de sintetizar a ação de todas as possíveis variáveis no contexto da DRA, este 

método sugere a criação do Fator Modificador de Risco (𝐹𝑀𝑅) composto por uma 

combinação linear das variáveis 𝑉𝑃, 𝑉𝐿, 𝑉𝐶 e 𝑉𝑂, conforme a Equação (5). A Equação (6) 

expressa o valor do risco 𝑅 modificado pelo 𝐹𝑀𝑅. 

 

𝐹𝑀𝑅 = 𝑓(𝑉𝑃, 𝑉𝐿, 𝑉𝐶, 𝑉𝑂) (5) 

𝑅 =  𝑆 ∙ 𝑃ℎ ∙ 𝐹𝑀𝑅 (6) 

 

Por sua natureza, as variáveis possuem um comportamento dinâmico sujeito a variações 

temporais. Por consequência o 𝐹𝑀𝑅 também é afetado pelas alterações das variáveis. A Figura 

17 exemplifica uma situação hipotética de variação do 𝐹𝑀𝑅 em um período de 60 minutos, 

cuja forma de cálculo será apresentada na seção 3.2. 
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Figura 17 - Exemplo de variação do FMR 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Durante esse período, nota-se que o 𝐹𝑀𝑅 oscila em torno de 1. O valor 𝐹𝑀𝑅 unitário 

mantém o risco estático inalterado. Entretanto, de acordo com a combinação das variáveis 

envolvidas, o 𝐹𝑀𝑅 pode assumir valores maiores ou menores, contudo sempre condicionados 

ao tempo. Essa dependência temporal torna o 𝐹𝑀𝑅 um fator dinâmico, que pode ser obtido em 

tempo real, e por isso é possível atribuir dinamicidade ao risco R modificando-o em função do 

tempo, conforme mostrado na Figura 18. 
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Figura 18 - Exemplo de modificação do risco em função do tempo 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Através de um gráfico como o da Figura 18 pode-se observar o comportamento do risco 

que quando modificado pelo 𝐹𝑀𝑅 deixa de ser estático, ou seja, deixa de assumir um único 

valor em função do tempo e passa a ser risco dinâmico, variando conforme a combinação das 

variáveis relacionadas. 

3.2. Implementação do método  

Neste trabalho, a implementação do método é realizada por meio de uma ferramenta de 

software a ser concebida inicialmente na forma de uma planilha de cálculo, que futuramente 

pode ser transformada em um aplicativo instalável no sistema de gestão de uma empresa. O 

método proposto é realizado em etapas, conforme descrito na Figura 19. 
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Figura 19 - Etapas do Método de Análise de Riscos Dinâmicos 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A primeira etapa a ser realizada é identificar todos os riscos encontrados num 

determinado posto de trabalho. Dessa forma, o especialista de EHS responsável pelas análises 

de risco precisa cadastrar os diversos riscos em um formulário. Neste formulário, os riscos são 

identificados com números sequenciais (IDs), e com um título único e sugestivo, 

acrescentando-lhes detalhes, caso necessário, no campo de descrição.  

A segunda etapa, de cálculo dos riscos estáticos, pode ser realizada simultaneamente 

atribuindo os respectivos parâmetros SIL para cada risco na ferramenta QRA, conforme 

exemplificado na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Formulário de cadastro de riscos 

ID Título Descrição 
Parâmetros SIL Valor 

Risco S Exf Exd Pe A 

1 Queimadura 
Contato com parte(s) da 

máquina em alta temperatura 
2 5 5 5 4 48 

2 Choque Elétrico 

Exposição do colaborador a 

zona com risco de descarga 

elétrica 

5 2 1 3 4 65 

3 Perda Auditiva 
Exposição a ruídos sonoros 

excessivos ou constantes 
1 5 2 4 1 16 

4 

Projeção de 

Partes/Peças ou 

Materiais 

... 4 1 1 3 3 44 

5 
Saúde (Queda de 

Pressão) 
... 2 5 3 3 1 30 

6 Perda Visual ... 1 5 4 3 1 16 

7 ... ... - - - - - 0 

8 ... ... - - - - - 0 

Fonte: Autoria própria. 

 

Para demonstrar as operações realizadas no método, são propostas, a título de exemplo, 

algumas variáveis iniciais que geralmente estão associadas às máquinas ou aos postos de 

trabalho no meio industrial. No exemplo utilizado neste trabalho, desconsiderou-se a utilização 

de EPCs no conjunto de variáveis comportamentais, uma vez que os EPIs escolhidos já realizam 

a proteção dos riscos definidos na Tabela 5. A Tabela 6 apresenta essas variáveis, bem como 

os tipos, faixas e respectivas unidades. 
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Tabela 6 – Exemplos de variáveis de uma máquina ou posto de trabalho 

Variáveis 

Associadas 
Tipo Faixa Unidade Termo 

Variáveis de 

Processo 

Temperatura de Processo 10 a 100 ºC TempProc 

Corrente Elétrica 0 a 10 A CorrEletr 

Velocidade de Rotação 0 a 500 RPM VelRot 

Vibração 0 a 1 G Vibr 

Variáveis Laborais 

Temperatura Ambiente 10 a 100 °C TempAmb 

Ruído Ambiental 40 a 140 dB RuidoAmb 

Iluminância 20 a 20000 lux Ilum 

Variáveis 

Comportamentais 

Proximidade do Operador 0 a 2 m ProxOper 

Proximidade do Operador 

(Exceção) 
0 ou 1 Bool ProxOperEx 

Uso de EPI (Luva) 0 ou 1 Bool EPI_LU 

Uso de EPI (Protetor Auricular) 0 ou 1 Bool EPI_PA 

Uso de EPI (Protetor Ocular) 0 ou 1 Bool EPI_PO 

Uso de EPI (Bota) 0 ou 1 Bool EPI_BO 

Variáveis 

Organizacionais 

Ocupação da Linha 0 a 100 % OcupLin 

Grau de Treinamento 0 a 100 % GrTreino 

Clima Organizacional 0 a 100 % ClimaOrg 

Fonte: Autoria própria. 

 

Na terceira etapa, o responsável por cadastrar os riscos, precisa escolher quais variáveis 

estão relacionadas àquela situação de perigo. Para tanto, o formulário deve conter todas as 

variáveis encontradas no posto de trabalho, neste caso listadas na Tabela 6. Para cada variável 

escolhida deve-se atribuir uma Ponderação de Importância, conforme apresentado na Tabela 

7. Os níveis de ponderação de importância devem ser elaborados com base no conhecimento 

dos especialistas de EHS. No caso dos níveis apresentados na Tabela 7,  estes foram definidos 

a partir de critérios semelhantes aos utilizados por (MOATARI-KAZEROUNI; CHINNIAH; 

AGARD, 2015), de modo que a gradatividade do nível aumenta proporcionalmente ao rank de 

1 a 5. 
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Tabela 7 - Níveis de ponderação de importância 

Ponderação de Importância Rank 

Aplicável, porém nada importante 1 

As vezes importante 2 

Moderado 3 

Importante 4 

Muito importante 5 
Fonte: Autoria própria. 

 

A Tabela 8 exemplifica o preenchimento das Ponderações de Importância das 

variáveis, conforme grau de influência das mesmas nos respectivos riscos apontados no 

formulário. As células das variáveis que não possuem influência no risco devem permanecer 

vazias.  

 

Tabela 8 - Definição de variáveis e respectivas ponderações 

Variáveis 

Associadas 

Riscos 

Queimadura 
Choque 

Elétrico 

Perda 

Auditiva 

Projétil de 

Partes/Peças 

ou Materiais 

Saúde 

(Queda de 

Pressão) 

Perda 

Visual 

VP 

TempProc 3 - - - - - 

CorrEletr - 3 - - - - 

VelRot - - - 3 - - 

Vibr - - - 3 - - 

VL 

TempAmb 2 2 2 2 5 - 

RuidoAmb - - 5 - - - 

Ilum 1 - 1 1 - 5 

VC 

ProxOper 4 4 - 4 4 4 

EPI_LU 5 5 - - - - 

EPI_PA - - 5 - - - 

EPI_PO - - - 5 - - 

EPI_BO - 5 - - - - 

VO 

OcupLin 3 3 3 3 3 3 

GrTreino 4 4 4 4 4 4 

ClimaOrg 2 2 2 2 2 2 

Total 24 28 22 27 18 18 
Fonte: Autoria própria. 

 

No exemplo da Tabela 8, para o Risco de Queimadura, os especialistas de EHS elegeram 

peso 3 para a variável Temperatura de Processo (TempProc) pelo fato de ser a principal varável 

física associada ao cenário, peso 2 para Temperatura Ambiente (TempAmb), por considerarem 
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a questão de estresse causado pela mesma impactando a atenção e concentração do operador, 

peso 4 para Proximidade do Operador (ProxOper), uma vez que a atividade exige uma distância 

muito próxima da peça aquecida (Figura 14), e peso 5 para o uso do EPI luva (EPI_LU) 

considerado mandatório no trabalho com superfícies aquecidas. Com relação às variáveis 

organizacionais Ocupação da Linha (OcupLin), Grau de Treinamento (GrTreino) e Clima 

Organizacional (ClimOrg), os pesos foram definidos em 3, 4 e 2, respectivamente, valores esses 

obtidos, por exemplo, através do sistema de gestão da empresa. 

Ao final do processo, obtém-se a totalização das ponderações atribuídas às variáveis 

selecionadas, que será utilizada para calcular o Índice Ponderativo de cada uma. Por exemplo, 

a variável TempProc à qual atribuiu-se peso 3, terá o seu Índice Ponderativo calculado como 

3 dividido por 24, resultando em 0,125. Dessa forma, com as Ponderações de Importância 

definidas na coluna “Queimadura” da Tabela 8, as variações de temperatura de processo 

impactam 12,5% na variação dinâmica do Risco de Queimadura, enquanto o uso do EPI luva 

impacta 20,8%. 

Em sequência na quarta etapa, para que todas as variáveis sejam analisadas em uma 

mesma escala adimensional, é necessário definir Critérios de Classificação baseados na 

separação das variáveis por faixas de criticidade, conforme a proporcionalidade de influência 

nos perigos analisados. A temperatura, por exemplo, é uma variável diretamente proporcional 

aos perigos associados. A proximidade, por outro lado, quando aumenta tende a diminuir o 

risco.  

Todas as regras do critério de classificação devem ser definidas separadamente para 

cada variável pelos especialistas de EHS.  

A Tabela 9 exemplifica as faixas definidas e respectivos Valores para as variáveis 

consideradas na Tabela 6. 
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Tabela 9 - Critérios de classificação das variáveis 

Variável Critério Valor 

Temperatura de Processo 

𝑇𝑃 ≤ 43 0,8 

43 < 𝑇𝑃 ≤ 62 1 

62 < 𝑇𝑃 ≤ 70 1,2 

𝑇𝑃 > 70 1,5 

Corrente Elétrica 
𝐶 ≤ 3 1 

𝐶 > 3 1,5 

Velocidade de Rotação 

𝑅 ≤ 100 1 

100 < 𝑅 ≤ 300 1,2 

300 < 𝑅 ≤ 400 1,5 

𝑅 > 400 2 

Vibração 

𝑉 ≤ 0,3 1  

0,3 < 𝑉 ≤ 0,6 1,2 

𝑉 > 0,6 1,5 

Temperatura Ambiente 
𝑇𝐴 ≤ 27 1 

𝑇𝐴 > 27 2 

Ruído Ambiental 
𝑅𝐴 ≤ 65 1 

𝑅𝐴 > 65 1,3 

Iluminância 

𝐼 < 500 2 

500 ≤ 𝐼 ≤ 1000 0,8 

𝐼 > 1000 1,5 

Proximidade do Operador 

𝐷 > 1,5 0 

0,7 < 𝐷 ≤ 1,5 0,5 

0,3 < 𝐷 ≤ 0,7 1 

𝐷 ≤ 0,3 2 

Uso de EPI (Luva) 
SIM 1 

NÃO 1,5 

Uso de EPI (Protetor Auricular) 
SIM 1 

NÃO 1,5 

Uso de EPI (Protetor Ocular) 
SIM 1 

NÃO 1,5 

Uso de EPI (Bota) 
SIM 1 

NÃO 1,5 

Ocupação da Linha 
𝑂𝐿 ≤ 70 1 

𝑂𝐿 > 70 1,2 

Grau de Treinamento 
𝐺𝑇 > 85 1 

𝐺𝑇 ≤ 85 1,2 

Clima Organizacional 

𝐶𝑂 ≥ 80 1 

50 ≤ 𝐶 < 80 1,1 

𝐶𝑂 < 50 1,3 
Fonte: Autoria própria. 
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Tomando-se a variável Temperatura de Processo como exemplo na Tabela 9, quando o 

valor capturado pelo sensor de temperatura estiver na faixa de 43 a 62oC (o valor nominal de 

processo especificado na Figura 14 é 60oC), ela será classificada com Valor 1. Observa-se a 

existência de uma tolerância de temperatura para o set-point dessa variável do ponto de vista 

do processo de produção. Portanto, as variáveis da Tabela 9 quando classificadas em Valor 1, 

correspondem aos valores nominais normalmente encontrados, para os quais o risco estático é 

calculado na etapa 2.  

Entretanto, caso a Temperatura de Processo esteja na faixa abaixo de 43oC (temperatura 

considerada suportável ao contato da pele, sem perigo de queimadura), classifica-se com o 

Valor 0,8 para indicar uma redução do risco. O valor 0,8 é um mero exemplo e pode ser ajustado 

da forma mais conveniente com base no conhecimento da equipe de EHS. Adicionalmente, caso 

a Temperatura de Processo aumente e atinja a faixa de 62 a 70oC, a classificação produz Valor 

1,2 como indicativo de um maior risco associado, considerando por exemplo a condição de 

alerta devido a um aumento de temperatura ainda não expressivo. Acima de 70oC, classifica-se 

Valor 1,5 intensificando a condição para perigo devido ao aumento ser expressivo.  

Na descrição dos parágrafos acima, a utilização de Valor 1 para a faixa de valores 

considerada “nominal” é essencial para o método proposto. A escolha dos limites de faixa, da 

quantidade de faixas e do Valor associado a cada faixa deve ser ajustado pela equipe de EHS 

da forma mais conveniente com base no seu conhecimento. 

À medida que as variáveis são coletadas no período estipulado pelos responsáveis, um 

algoritmo compara em qual faixa do critério o valor recebido se encaixa e atribui o respectivo 

Valor. Neste trabalho, considera-se que os dados resultantes do processamento durante as 

etapas 1 a 4 devem ser armazenados em um sistema de banco de dados, de preferência em 

arquitetura nuvem, para acesso posterior e análises complementares baseadas no histórico de 

dados. 

Na quinta etapa é realizado o cálculo do 𝐹𝑀𝑅 por meio da Equação (7). Nessa equação,  

a letra “𝑖” representa o ID do risco, o “𝑗” é uma variável auxiliar para indexar as  “𝑛” variáveis 

associadas ao risco “𝑖”, o “𝑉” corresponde ao Valor da variável “𝑗” obtido pelo critério de 

classificação da Tabela 9 e o “𝑃” é o Índice Ponderativo calculado para a variável “𝑗” com 

base na Tabela 7.  

 

 
𝐹𝑀𝑅𝑖 = (∑(𝑉 ∙ 𝑃)𝑗

𝑛

𝑗=1

) (7) 
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Observa-se na Equação (7) que somente a multiplicação dos Valores das variáveis 

classificadas pelos respectivos Índices Ponderativos no cálculo do 𝐹𝑀𝑅 não é suficiente para 

representar o real impacto de algumas variáveis na composição do risco modificado. 

Analisando uma situação em que se considera a Temperatura de Processo e a Proximidade do 

Operador no exemplo do Risco de Queimadura, caso a temperatura esteja acima de 70 °C, e o 

operador se encontre a mais de 2 metros de distância do posto de trabalho (Figura 20), o 

resultado do 𝐹𝑀𝑅 seria bem maior do que 1 fazendo com que o risco 𝑅 aumente, criando um 

falso alerta ao gestor de EHS.  

 

Figura 20 - Exemplo de situação em um posto de trabalho 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Na situação descrita na Figura 20, o valor do 𝐹𝑀𝑅 não deveria contribuir para ajustar o 

real valor do risco, uma vez que o operador está fora da zona de perigo, anulando desse modo 

todas as chances de acidente. Logo, algumas variáveis, como por exemplo a variável 

Proximidade do Operador, devem ser interpretadas de uma maneira diferente das demais. 

Para solucionar essa questão, adicionou-se a variável de exceção 𝐸 no cálculo do 𝐹𝑀𝑅 

pela Equação (8). O valor de 𝐸 no caso da proximidade pode ser “0” ou “1”, contudo também 

há possibilidade de adicionar “𝑚” outras variáveis de exceção, considerando que o 𝐸 resultante 

é a multiplicação de todas elas, conforme descrito na Equação (9). 

 

𝐹𝑀𝑅𝑖 = (∑(𝑉 ∙ 𝑃)𝑗

𝑛

𝑗=1

) ∙ 𝐸 (8) 
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𝐸 = (𝐸1 ∙ 𝐸2 ⋯ 𝐸𝑚) (9) 

 

No exemplo do Risco de Queimadura, a variável Proximidade do Operador (ProxOper) 

seria eleita pelos especialistas em EHS como variável de exceção. Essa variável seria 

classificada de forma booleana conforme a Tabela 10. No caso do operador estar presente no 

seu posto de trabalho, o Valor de ProxOperEx é 1, habilitando o cálculo do 𝐹𝑀𝑅 conforme a 

Equação (8). Caso o operador se afaste do posto de trabalho (situação típica dos momentos de 

parada para refeição, descanso, ou outras necessidades), o Valor de ProxOperEx é 0. Assim, o 

cálculo do 𝐹𝑀𝑅 se anula e, como consequência, o risco 𝑅 calculado pela Equação (6) também 

se anula. 

 

Tabela 10 - Critério de classificação de uma variável de exceção 

Variável Critério Valor 

Proximidade do Operador 

(Exceção) 

𝐷 > 2 0 

𝐷 ≤ 2 1 
Fonte: Autoria própria. 

 

Na sexta etapa da implementação do método, deve-se realizar o processamento do 𝐹𝑀𝑅 

por meio de análises matemáticas ou estatísticas, como por exemplo a análise por média 

aritmética. Para notificação dos riscos, devem ser utilizados gráficos autoexplicativos que 

auxiliam na ágil visualização tanto de um risco específico quanto na observação do risco geral 

em um posto de trabalho. 
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4. RESULTADOS 

À medida que o método DRA com IoT estrutura a solução dos desafios de análise de 

risco por meio de tecnologias da Indústria 4.0 juntamente a um processo de cálculo organizado, 

surge a possibilidade de implementá-lo em uma ferramenta de software ou sistema. Neste 

capítulo são apresentados os resultados do desenvolvimento dessa ferramenta, dividindo-os em 

cinco subseções: na primeira é descrito o protótipo que implementa o método; na segunda a 

simulação das variáveis propostas na ferramenta; na terceira avalia-se a influência do 𝐹𝑀𝑅 no 

risco; na quarta seção discute-se formas de visualização e notificação de riscos com base nas 

análise do 𝐹𝑀𝑅 e, por fim, a quinta seção apresenta uma proposta para exibição dos 𝐹𝑀𝑅s de 

vários riscos distintos em um mesmo gráfico com potencial para uma visualização do risco 

geral de um posto de trabalho. 

4.1. Ferramenta DRESS 

Como resultado dessa pesquisa, os conhecimentos adquiridos foram estruturados na 

ferramenta DRESS (do inglês Dynamic Risk Estimator for Safety Systems), que implementa o 

método DRA baseado em IoT e o torna acoplável a qualquer ferramenta QRA em uso numa 

organização. Esta tem por base uma planilha desenvolvida em MS Excel conforme apresenta a 

Figura 21. 

 

Figura 21 - Ferramenta DRESS desenvolvida em Excel 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Para que a ferramenta DRESS seja implementada efetivamente nos postos de trabalho 

industriais, é necessário organizar um time multidisciplinar de especialistas de EHS capaz de 

avaliar a situação de perigo por diversas perspectivas. Neste novo modelo, os responsáveis 

devem também examinar quais variáveis já obtidas da máquina e do posto de trabalho podem 

contribuir para avaliar dinamicamente um eventual perigo, e qual a relação dessas variáveis 

com os riscos.  

Desse modo, o ponto inicial para utilização da DRESS é a base de conhecimento dos 

responsáveis, conforme representado pelo diagrama de blocos da Figura 22. 

 

Figura 22 - Diagrama de blocos da ferramenta DRESS 

 
Fonte: Autoria própria. 
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A base de conhecimento justifica a escolha das variáveis no cadastro de um risco na 

DRESS. Por isso, essa etapa antecede o uso da ferramenta em si, e pode ser tratada de maneira 

separada, criando-se registros ou documentações externas. 

Juntamente com essa análise, é responsabilidade da organização criar mecanismos para 

conexão das soluções IIoT com a ferramenta, de modo a disponibilizar os dados de entrada das 

variáveis escolhidas. Caso um posto de trabalho ou máquina não esteja adequado para coleta 

de uma variável específica, o time de responsáveis deve alocar recursos para implantação de 

uma solução IIoT voltada para segurança, dado como exemplo as diversas soluções 

anteriormente citadas na Seção 2.3. 

Os valores de risco modificados servem tanto para análise em tempo real, quanto 

análises de histórico do risco. As informações adquiridas dessas análises auxiliam os 

responsáveis a obter novos conhecimentos acerca dos riscos, o que pode ser de grande ajuda 

para combatê-los e mitigá-los. 

Além de cadastrar os riscos na ferramenta, os responsáveis também podem customizá-

la, adicionando ou removendo variáveis, alterando a ferramenta de QRA utilizada no cálculo 

do risco estático, ou redefinindo os valores atribuídos nas ponderações de importância e nos 

critérios de classificação conforme descrito nas Seções 3.1 e 3.2.  

4.2. Simulação das variáveis 

Para validar o método proposto pela DRESS, simulou-se a coleta das variáveis 

exemplificadas na Tabela 6 no período de um dia de trabalho, com uma jornada de dois turnos. 

Foram elaboradas, de forma artificial, distribuições temporais para cada variável selecionada 

neste estudo, que descrevem da forma mais realista possível suas variações ao longo de um dia, 

considerando 288 medidas realizadas em intervalos de 5 minutos. A Tabela 11 apresenta as 50 

primeiras “medidas experimentais” que foram definidas artificialmente, ou seja, simuladas. Os 

dados assim elaborados estão disponíveis inicialmente na aba “Cenário” da ferramenta DRESS. 

Em circunstâncias normais, esses dados seriam supridos pelos diversos sistemas de captura de 

dados existentes na indústria. 
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Tabela 11 - Simulação de coleta das amostras de variáveis em um dia de trabalho 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Na sequência, os dados da Tabela 11 passam pelo processo de classificação segundo os 

critérios da aba “Classificação”, descritos na Seção 3.2, conforme mostrado na Tabela 12. Nessa 

forma de apresentação, os dados perdem suas unidades físicas originais e podem ser 

considerados como números adimensionais numa mesma escala de valores entre 0 e o valor 

máximo de classificação existente na coluna J “Valor” da tabela Critério de Classificação de 

Variáveis da aba “Classificação” (no caso do exemplo simulado, esse valor máximo é 2). 
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Tabela 12 - Valores resultantes da classificação das variáveis 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 Além dos valores atribuídos pelo critério, a fórmula de obtenção do 𝐹𝑀𝑅 também 

requer a utilização de Índices Ponderativos, que possuem tanto a função de selecionar as 

variáveis atreladas ao risco, como estabelecer um percentual de variação do 𝐹𝑀𝑅, conforme o 

grau de influência (Ponderação de Importância) que foi atribuído à variável. A Tabela 13 

mostra os Índices Ponderativos obtidos mediante divisão de cada peso atribuído pela soma de 

todos os pesos que foram definidos na Tabela 8. 
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Tabela 13 - Índices ponderativos dos riscos analisados 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Os gráficos da Figura 23 apresentam as variações temporais das variáveis simuladas no 

grupo das variáveis de processo (𝑉𝑃).  

 

Figura 23 - Gráficos das variáveis de processo: 

(a) Temperatura de Processo, (b) Corrente Elétrica, (c) Velocidade de rotação, (d) Vibração 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A título de exemplo, o gráfico da Temperatura de Processo (Figura 23 (a)) possui um 

perfil atrelado ao funcionamento e as atividades que estão sendo realizadas na máquina. Neste 

caso, percebe-se que nas primeiras medidas das 6:00 às 6:30 o valor da temperatura da 

superfície aumenta bruscamente de 15ºC para 60ºC, significando que a máquina foi ligada e 
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que há um processo de aquecimento acelerado para atingir a temperatura de operação. Das 6:30 

às 13:25 a temperatura mantém-se ligeiramente estável, oscilando próximo aos 60ºC. Das 13:30 

às 14:40 nota-se um aumento inesperado da temperatura para 73ºC, que provavelmente se 

originou de alguma disfunção na máquina. Entre às 17:15 e 19:05 a máquina foi desligada para 

troca de turnos da produção, logo a temperatura diminui para 40ºC. Após ser religada, a 

máquina funciona na temperatura de operação das 19:35 às 23:45, para então ser desligada 

novamente encerrando a produção daquele dia. Observa-se que das 23:50 às 6:00 a temperatura 

diminui lentamente, visto que o processo de resfriamento é natural. 

As variáveis simuladas do grupo das variáveis laborais (𝑉𝐿) podem ser observadas a 

partir dos gráficos da Figura 24. 

 

Figura 24 - Gráficos das variáveis laborais: 

(a) Temperatura Ambiente, (b) Ruído Ambiente, (c) Iluminação 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

O gráfico de Temperatura Ambiente (Figura 24 (a)), por exemplo, possui um perfil 

similar ao da variável Temperatura de Processo, contudo descreve a variação da temperatura 

interna da planta industrial em relação as características de clima do ambiente externo ao longo 
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do dia. Essa diferença é constatada no comportamento da curva quando a temperatura aumenta 

ou diminui, em ambos os casos a variação é gradual e lenta. 

As variáveis simuladas do grupo de variáveis comportamentais (𝑉𝐶) são apresentadas 

nos gráficos da Figura 25. Observa-se que o sensor que detecta a Proximidade do Operador no 

gráfico da Figura 25 (a) mede com precisão qualquer distância entre 0 e 2m, mas atribui o valor 

fixo de 2m para distâncias superiores devido à sua limitação de faixa de operação. Contudo, 

este estudo considera o operador ausente de seu posto de trabalho para distâncias superiores a 

2m. Observa-se ainda no gráfico da Figura 25 (b) que os sensores relacionados ao uso de EPIs 

possuem saídas booleanas, com valores “0” (não em uso) ou “1” (em uso). É esperado que esse 

gráfico apresente valores “1” de forma predominante, sinalizando com “0” poucos e breves 

instantes em que ocorra a remoção de alguma EPI, por causas que devem ser investigadas (suor 

nas mãos, embaçamento do protetor ocular, desconforto no uso de um determinado modelo de 

protetor auricular). Intervalos mais longos de não uso de um EPI podem estar associadas às 

paradas normais de trabalho do operador para refeições e descansos. 

 

Figura 25 - Gráficos das variáveis comportamentais: 

(a) Proximidade do Operador, (b) Uso de EPIs 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Por fim, os gráficos da Figura 26 apresentam as variáveis simuladas do grupo de 

variáveis organizacionais (𝑉𝑂). Observa-se que as variáveis organizacionais são computadas 

pela gerência organizacional em diversos níveis da indústria (gerência superior, gerência 

imediata, gerência de produção, gerência de RH etc.). Possuem variação lenta e, para um 

determinado dia de trabalho, podem ser consideradas fixas. Sua dinamicidade, porém, poderia 

ser notada mais claramente em gráficos de períodos mensais e anuais. 
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Figura 26 - Gráficos das variáveis organizacionais: 

(a) Ocupação da Linha, (b) Grau de Treinamento, (c) Clima Organizacional 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

4.3. Influência do FMR no risco 

A combinação linear das variáveis das Figuras 23 a 26, após a Classificação utilizando-

se os respectivos Índices Ponderativos, permite o cálculo do 𝐹𝑀𝑅 para cada risco avaliado no 

método, conforme a Equação (8). Por estar sujeito ao comportamento das variáveis, o 𝐹𝑀𝑅 

também passa por variações em função do tempo, como pode-se observar pelo gráfico da Figura 

27, que exemplifica o 𝐹𝑀𝑅 obtido para o Risco de Queimadura. 
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Figura 27 - Gráfico do FMR para o Risco de Queimadura em um dia de trabalho 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Observando-se a Figura 27, o valor do 𝐹𝑀𝑅 que, em princípio deveria ser 1, está abaixo 

de 1 em determinados intervalos do dia de trabalho, como por exemplo nos intervalos de 

refeição e de descanso quando o operador se afasta do posto de trabalho, ou em momentos em 

que algumas das variáveis ocasionalmente se classificam abaixo de seus valores nominais. 

Entretanto, 𝐹𝑀𝑅 pode estar acima de 1, fato que sinaliza um aumento momentâneo do risco 

devido à contribuição de variáveis que se classificam acima dos seus valores nominais, 

conforme o critério de classificação da Tabela 9. 

A amplitude do valor do 𝐹𝑀𝑅, portanto, constitui um indicador em tempo real da 

criticidade de um determinado risco associado ao operador e respectivo posto de trabalho. Na 

Figura 27, o 𝐹𝑀𝑅 está acima de 1 na maior parte do tempo do período considerado, indicando 

tão somente que o exemplo simulado constitui um caso crítico, que evidencia risco real elevado 

que enseja a necessidade de intervenção por parte da gestão para sua mitigação e redução ao 

nível de risco estático, entendido como valor aceitável pelos especialistas de EHS. 

O risco original (valor de risco estático, calculado pelos especialistas de EHS) 

multiplicado pelo 𝐹𝑀𝑅 torna-o dinâmico e relativo não somente ao parecer técnico dos 

especialistas de EHS em suas visitas periódicas, como também às diversas variáveis contidas 

no contexto de uma máquina ou posto de trabalho. Seguindo o exemplo do Risco de 

Queimadura, um exemplo de risco modificado pelo 𝐹𝑀𝑅 é apresentado pela Figura 28, obtida 
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pela multiplicação dos valores do gráfico 𝐹𝑀𝑅 da Figura 27 pelo valor 48 de risco estático, 

calculado na Seção 3.1 

 

Figura 28 - Gráfico do Risco de Queimadura modificado pelo FMR em um dia de trabalho 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Nota-se no gráfico da Figura 28 que há três momentos em que o risco é reduzido a zero, 

das 12:20 às 13:10, das 17:40 às 18:55 e das 4:10 às 5:55. Nestes mesmos horários, acontecem 

os intervalos de expediente para almoço, descansos e troca de turnos respectivamente, nos quais 

não há presença do operador no posto de trabalho considerado. Ou seja, apesar do perigo existir, 

na prática ele não pode causar dano aos operadores, logo o Risco de Queimadura é nulo. 

A inclusão multiplicativa do 𝐹𝑀𝑅 na equação da ferramenta QRA (Equação (6)) faz 

com que a curva do risco modificado assuma o mesmo formato da curva do fator 𝐹𝑀𝑅. Sendo 

assim, uma análise baseada somente no gráfico do 𝐹𝑀𝑅, similar ao da Figura 28, fornece 

informação suficiente para a análise de risco.  
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4.4. Formas de visualização e notificação do risco 

Conforme se observa nos gráficos da Figura 27 e Figura 28, a composição de diferentes 

variáveis que alteram de valor dinamicamente e de forma mutuamente independente ocasiona 

um efeito acentuado de oscilação na curva do risco modificado, o que dificulta a percepção 

clara da tendência do risco em um determinado período. 

Para eliminar as oscilações fortes na curva, propõe-se a utilização da técnica de média 

móvel aplicada aos valores do risco modificado, conforme mostra a curva em cor preta do 

gráfico da Figura 29. 

 

Figura 29 – Análises aplicadas ao gráfico de Risco de Queimadura modificado 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Após se realizar testes de média móvel com três, cinco, sete e nove pontos, encontrou-

se que a quantidade ideal para aplicação da técnica são cinco valores, ou seja, cada novo valor 

de risco é calculado com base no valor atual, nos dois valores anteriores e nos dois posteriores 

(média móvel centrada). Desse modo, a curva do gráfico é suavizada, fazendo com que o 

comportamento variacional do risco seja identificado com maior clareza. Por exemplo, pode-se 

observar na Figura 29 os instantes em que o risco modificado esteja acima do valor de risco 

estático e atinja seus valores máximos, como destacado às 13:50 cujo valor é 67. O risco 

modificado também pode estar abaixo do valor do risco estático sem que o 𝐹𝑀𝑅 seja zerado. 
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Para tanto, a maioria das variáveis devem ser classificadas com valor menor ou igual a 1, como 

destacado às 00:15 cujo valor é 45. 

A fim de sintetizar o risco total de um dia de trabalho, computou-se a média de todos os 

valores do período, representada pela reta roxa na Figura 29. Neste exemplo, a média é 53, isto 

é, aproximadamente 10% acima do valor do risco estático 48, representado pela reta verde. A 

curva vermelha representa a média acumulada do risco, desde o instante inicial do gráfico até 

um determinado momento, que pode ser útil tanto para uma análise da média em tempo real, 

como para uma análise posterior do histórico da variação.  

Embora o gráfico de médias na Figura 29 seja vantajoso na análise do risco histórico 

pelos especialistas de EHS, visto que permite apurar mais detalhadamente as variações do risco 

de acordo com a curva de média móvel, e relacioná-las com as atividades ou eventos reais 

mediante comparação temporal, na prática, não possui o mesmo proveito para os colaboradores 

que lidam com a análise do risco no cotidiano, principalmente os gestores e líderes de operação. 

Isto ocorre devido ao fato de que a análise por médias não ser intuitiva, ou seja, não mostrar 

diretamente o significado por trás do valor do risco.  

Para complementar a ferramenta DRESS com essa nova perspectiva e disseminar a 

análise do risco a todos os interessados, adicionou-se gráficos de velocímetros (do inglês 

Speedometer Charts) na aba “Gráficos de Risco” com intuito de exibir o valor do 𝐹𝑀𝑅 num 

determinado instante de tempo e expressar sua gravidade através de um código de cores. A 

Figura 30 apresenta quatro gráficos de velocímetro do 𝐹𝑀𝑅 do Risco de Queimadura em 

diversos horários do dia e com diferentes gravidades. 
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Figura 30 - Gráficos de velocímetro para exibição pontual do FMR 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Os valores limites de cada setor do gráfico de velocímetro podem ser definidos pelos 

próprios gestores, ao indicar faixas de valor mínimo e máximo para cada gravidade.  

A Tabela 14 apresenta um exemplo de definição de limites para os gráficos de 

velocímetro da Figura 30. 

 

Tabela 14 - Definição de limites para os gráficos de velocímetro e respectivo código de cores 

Nível de FMR Risco Cor 

0 a 0,1 Nulo Azul 

0,1 a 0,8 Baixo Verde 

0,8 a 1,2 Normal Amarelo 

1,2 a 1,5 Alto Laranja 

1,5 a 2 Muito Alto Vermelho 
Fonte: Autoria própria. 
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Conforme o usuário escolhe o horário, o gráfico de velocímetro mostra através de um 

ponteiro em qual nível se encontra o respectivo 𝐹𝑀𝑅. Em situações reais, é possível definir um 

gráfico de velocímetro que apresenta em tempo real o valor do 𝐹𝑀𝑅 atual, baseado na última 

medida de variáveis realizada. 

4.5. Risco geral de um posto de trabalho 

Adicionalmente à análise individual de cada risco, a ferramenta DRESS também oferece 

na aba “Gráfico Risco Geral” a possibilidade de compor os resultados em um único gráfico, de 

forma que todos os riscos associados a um posto de trabalho sejam exibidos resumidamente a 

partir de amostras do 𝐹𝑀𝑅 de cada um deles. A título de exemplo, foram capturadas cinco 

amostras da tabela de 𝐹𝑀𝑅s na aba “Método” da ferramenta DRESS, sendo que cada amostra 

representa um instante diferente do dia de trabalho, cujos dados estão listados na Tabela 15. 

 

Tabela 15 - Amostras do FMR capturadas em instantes diferentes para seis riscos de um posto de trabalho 

Instante 

FMR para diversos Riscos 

Queimadura Choque 

Elétrico 

Perda 

Auditiva 

Projeção 

de Partes 

Queda de 

Pressão 

Perda 

Visual 

06:40 0,94 0,96 1,03 0,97 0,93 0,88 

10:55 1,38 1,39 1,18 1,31 1,22 1,21 

12:00 0 0 0 0 0 0 

13:30 0,55 0,56 0,71 0,6 0,8 0,77 

15:25 1,8 0,73 0,82 0,9 1,07 1,05 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 31 apresenta os cinco gráficos radar obtidos na plotagem dos dados de cada 

instante. 
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Figura 31 - Gráficos radar para exibição do risco geral nos cinco instantes 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Nota-se na Figura 31 que a escolha das amostras foi realizada propositalmente de 

maneira aleatória para que os cinco instantes representem exemplos dos cinco níveis de 𝐹𝑀𝑅 

da Tabela 14. Contudo, na prática o usuário da ferramenta DRESS normalmente observa a 

situação de risco mais recente ou pode configurar em qual período almeja visualizar o risco 

geral, sem ser necessariamente de cinco em cinco minutos. Outra possibilidade, que pode 

auxiliar a comparação dos riscos gerais em diversos instantes é agrupar as amostras em um 

mesmo gráfico, conforme apresentado pela Figura 32. 
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Figura 32 - Gráfico radar para exibição do risco geral do posto de trabalho 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Desse modo, há três formas de apresentar o risco geral:  

a) Ligação dos pontos de cada risco, formando figuras geométricas poligonais, cujos 

vértices se localizam sobre uma escala de 0 a 2 (ou um outro valor máximo a ser 

definido), sendo a posição de um vértice sobre o eixo de um certo risco definida pelo 

respectivo 𝐹𝑀𝑅. O gestor usuário do gráfico radar pode, dessa forma, perceber o risco 

geral através da simetria da forma geométrica (idealmente deseja-se obter um polígono 

regular circunscrito em um círculo de raio unitário), capturar a dimensão de sua área, 

perceber a existência de um vértice assimétrico em relação aos demais etc. 

b) Utilização de um simples código de cores, representando uma escala de classificação de 

risco conforme a Tabela 14. A classificação de risco e respectiva cor é atribuída a todo 

o polígono em função do maior valor de 𝐹𝑀𝑅 do conjunto de riscos, que define a 

condição de pior caso. Dessa forma, usuário do gráfico radar pode perceber o risco geral 

através da cor do polígono e num relance capturar uma situação crítica de ao menos um 
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risco de valor elevado nas cores laranja (condição de Alerta) ou vermelho (condição de 

Perigo). 

c) O acesso ao valor do 𝐹𝑀𝑅 de um determinado risco também pode ser realizado no 

próprio gráfico radar quando este é plotado tridimensionalmente. Dessa forma é possível 

visualizar o gráfico de velocímetro superposto sobre o respectivo eixo de um 

determinado risco, de forma perpendicular ao plano do gráfico radar, conforme ilustra 

a Figura 34.   

 

Figura 33 - Gráfico de risco geral plotado em 3D 

 
Fonte: Autoria própria. 
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5. CONCLUSÃO 

O objetivo desse capítulo é apresentar as conclusões sobre o trabalho desenvolvido, 

divididas em três partes. A primeira avalia o atingimento dos objetivos geral e específicos 

descritos na Seções 1.1.1 e 1.1.2. Na segunda parte é realizada uma comparação das vantagens 

e desvantagens da utilização da ferramenta DRESS com base nos resultados descritos, assim 

como algumas considerações sobre sua aplicabilidade para o potencial usuário dessa 

ferramenta. Por fim, a terceira parte sugere ao leitor possíveis oportunidades a serem exploradas 

em trabalhos futuros. 

5.1. Dos objetivos 

Conforme descrito na Seção 1.1.1 o objetivo geral deste trabalho consiste no 

desenvolvimento de um método para avaliar e notificar os riscos de acidentes industriais 

causados em postos de trabalho, em tempo real, utilizando os conceitos da IoT. O método 

desenvolvido consiste basicamente na Equação (6), que calcula o risco 𝑅 com base em 

ferramentas de análise de risco (QRA) já existentes e agrega o Fator Modificador de Risco 

(𝐹𝑀𝑅), descrito pela Equação (8), para implementar o conceito de risco dinâmico avaliado em 

tempo real. 

O 𝐹𝑀𝑅 é calculado com base numa combinação linear de variáveis de quatro grupos: 

variáveis de processo (𝑉𝑃), variáveis laborais (𝑉𝐿), variáveis comportamentais (𝑉𝐶) e variáveis 

organizacionais (𝑉𝑂). Tal combinação linear é estabelecida através da definição de Índices 

Ponderativos (ou pesos) que definem a porcentagem de contribuição de uma dada variável para 

aumentar ou diminuir o valor do risco 𝑅. A escolha das variáveis associadas a um dado risco, 

bem como a definição dos Índices Ponderativos são atividades a serem executadas pela equipe 

de EHS da empresa, a mesma que usualmente realiza as avaliações dos riscos que neste trabalho 

denominam-se de “riscos estáticos”. 

As Seções 3.1 e 3.2 discutem as especificações de requisitos do método proposto neste 

trabalho, cuja implementação prática se desdobra no desenvolvimento de uma ferramenta na 

forma de uma planilha de cálculo, apta a evoluir futuramente para um aplicativo. Na Seção 4.1 

foi descrita a ferramenta DRESS, que implementa por meio de uma planilha um método de 

Análise Dinâmica de Riscos (DRA) com base numa ferramenta de QRA proposta por 

(MOATARI-KAZEROUNI; CHINNIAH; AGARD, 2015) à qual foi agregado o 𝐹𝑀𝑅 

calculado dinamicamente através de variáveis capturadas por sensores e respectivo 

processamento de dados no contexto IoT.  
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Os resultados descritos nas Seções 4.3 e 4.4 se basearam em dados simulados, porém 

realistas, e indicam que o método pode ser aplicado em situações práticas reais encontradas no 

meio industrial. Foi escolhido um conjunto de variáveis de diversas naturezas, a título de 

exemplo, que pode ser modificado e adaptado para se enquadrar na situação de postos de 

trabalho específicos.  

Pode-se concluir, portanto, que o principal objetivo desse trabalho foi atingido com 

sucesso. 

Quanto aos objetivos específicos, 

a) Formular um método de monitoramento do risco de acidentes industriais baseado nas 

ferramentas de avaliação quantitativa existentes no mercado, que agregue, de forma não 

intrusiva, um mecanismo de ajuste dinâmico do valor de risco com base no 

monitoramento de variáveis associadas ao cenário de risco: 

 

O método de monitoramento do risco de acidentes industriais está descrito na Seção 3.2. 

A Figura 19 descreve as etapas que devem ser realizadas para sua utilização. O 𝐹𝑀𝑅, descrito 

pela Equação (8), foi concebido como um fator multiplicativo que apenas modifica, de forma 

não intrusiva, o valor 𝑅 calculado por ferramentas tradicionais de QRA. Os resultados 

apresentados nas Seções 4.3, 4.4 e 4.5 indicam a sua eficácia na avaliação de riscos dinâmicos 

com base no monitoramento de variáveis associadas ao cenário de risco. Considera-se atingido, 

portanto, este objetivo específico. 

 

b) Desenvolver uma ferramenta de uso prático que implemente o método de 

monitoramento do risco de acidentes industriais: 

 

A ferramenta DRESS foi desenvolvida neste trabalho como um meio de implementar o 

método proposto. Ela recebe como entradas dos especialistas em EHS o cadastramento dos 

riscos, os cálculos dos valores de risco estático, as definições das variáveis consideradas, 

respectivas ponderações de importância e faixas de classificação. Recebe também, e 

principalmente, os dados capturados das variáveis monitoradas. Como saídas, a ferramenta 

DRESS fornece gráficos elaborados em diversos formatos, tais como os gráficos temporais do 

valor das variáveis, do fator 𝐹𝑀𝑅 e do risco modificado (ou risco dinâmico). Os resultados 

apresentados nas Seções 4.3, 4.4 e 4.5 indicam a sua possível aplicabilidade para conduzir o 

procedimento de avaliação de riscos dinâmicos com base no monitoramento de variáveis 

associadas ao cenário de risco. Considera-se atingido, portanto, este objetivo específico. 
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c) Avaliar formas de exibição do valor de risco dinâmico que facilitem a percepção de 

um gestor quanto a criticidade de um determinado risco quando este é afetado por 

variações desfavoráveis nas condições de trabalho: 

 

Na Seção 4.4 foram apresentadas e discutidas algumas formas alternativas de exibição 

do valor de risco dinâmico por meio de gráficos personalizados que apresentam, por exemplo, 

o valor instantâneo de um risco por meio de um gráfico de velocímetro. Tais gráficos 

apresentam, além do valor numérico do risco dinâmico, um mecanismo de classificação e 

coloração em 5 níveis de risco (nulo, baixo, normal, alto e muito alto) que auxilia no rápido 

entendimento da situação de risco de um dado cenário. 

Outros formatos de informação podem ser criados assumindo que os dados capturados 

no monitoramento de variáveis sejam armazenados num sistema de banco de dados, que possa, 

portanto, ser pós-processado visando extrair tipos variados de informação, tais como risco 

médio num período, risco médio acumulado, tendências de alta ou de baixa de um determinado 

risco, alarmes específicos ao se atingir valores limites etc. Considera-se atingido, portanto, este 

objetivo específico. 

 

d) Propor uma forma de visualização do risco geral de um posto de trabalho que consolide 

a percepção concorrente e simultânea de diversos riscos nele existentes:  

 

Uma dificuldade intrínseca das ferramentas de DRA existentes reside em capacidade de 

promover a percepção de riscos de diferentes naturezas presentes num posto de trabalho de uma 

forma unificada, conceito que neste trabalho denominou-se de “risco geral”. A Seção 4.5 

apresentou uma proposta de exibição do valor do risco geral na forma de um gráfico radar, 

utilizando o mesmo mecanismo de classificação e coloração em 5 níveis utilizado nos gráficos 

de velocímetro. Este gráfico radar pode ser implementado de forma dinâmica e em tempo real, 

apresentando polígonos coloridos que são atualizados nos valores de intersecção com os eixos 

(valor de cada risco considerado), na forma do polígono e na sua cor mediante a classificação 

de risco descrita na Tabela 14. Dessa forma, o gestor de EHS pode facilmente capturar a 

informação exibida no gráfico radar do risco geral à medida que a captura de dados for 

atualizada no tempo. Considera-se atingido, portanto, este objetivo específico. 
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5.2. Da aplicabilidade 

Considerando que as indústrias enfrentam dificuldades para se adaptarem aos novos 

requisitos introduzidos pelos conceitos e tecnologias da Indústria 4.0, incluindo as questões 

relacionadas à segurança, também se observa a oportunidade de transformar uma organização 

mediante a utilização de novas tecnologias de informação, comunicação, sensoriamento e 

análise de dados, aplicadas na melhoria de seus processos internos, muitos deles ainda em nível 

incipiente de automatização. O desenvolvimento de um novo método para avaliação de risco 

de acidentes industriais vem de encontro com as atuais necessidades identificadas na área de 

OHS, principalmente no que diz respeito ao problema de atuar preventivamente sobre a 

ocorrência de incidentes e acidentes de trabalho, detectando em tempo real alterações no risco 

associado a uma operação.  

A partir dos resultados obtidos com a aplicação do método DRA com IoT mediante a 

ferramenta DRESS, pode-se discutir algumas vantagens e desvantagens dessa nova forma de 

avaliação. Dentre as vantagens destacam-se: 

 

• Implementação não intrusiva no SMS da organização. A ferramenta DRESS aproveita 

a ferramenta de análise quantitativa do risco já estabelecida numa organização, de modo 

que poupa esforços ou retrabalhos da equipe de OHS para adaptação ou reestruturação 

do sistema de gerenciamento da segurança. 

• Possibilidade de reutilização dos dados capturados por sensores e dos sistemas 

associados, tais como controladores lógicos programáveis (CLP), interfaces homem 

máquina (IHM), sistemas de eficácia geral da máquina (em inglês Overall Equipment 

Effectiveness – OEE), dentre outros dispositivos de monitoramento das máquinas e 

postos de trabalho de uma produção, para fornecimento das variáveis de processo, 

comportamentais e laborais. 

• Possibilidade de reutilização dos dados criados nos sistemas integrados de gestão 

empresarial (do inglês Enterprise Resource Management – ERP), nos sistemas herdados 

de EHS e também nos sistemas de recursos humanos (RH), para fornecimento das 

variáveis organizacionais. 

• Dispensa a presença física dos especialistas OHS na fábrica para análise periódica os 

riscos no posto de trabalho.  

• Os dados históricos podem ser utilizados para análises de tendência dos riscos. Assim 

como apresentado na Figura 29, a variação do risco modificado em determinado período 
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pode ser utilizada para identificar um novo padrão ou comportamento específico e 

permitir o ajuste do valor do risco estático calculado pelos especialistas de OHS. 

• Exibição do estado dos riscos em tempo real. O FMR de cada risco pode ser utilizado 

como indicador ao se atribuir faixas de criticidade, conforme mostrados nos gráficos de 

velocímetro da Figura 30. 

• Possibilidade de composição de todos os riscos em um único visualizador. O FMR é um 

fator adimensional, logo pode ser apresentado num gráfico radar juntamente com vários 

outros riscos para conceber uma visão geral do estado do risco no ambiente industrial, 

assim como mostrado na Figura 32. 

• A gestão visual dos dados plotados em diversos tipos de gráficos, com potencial para 

apoiar o SESMT da empresa, estruturando e aprimorando os processos internos 

relacionados a segurança do trabalho, otimizando as análises de riscos, auxiliando a 

organização em relação à conformidade com a legislação vigente, e na implementação 

de medidas de controle e sistemas preventivos. 

• Maior aproximação do risco teórico com o prático. Ao acrescentar diversos tipos de 

variáveis na composição de um risco, torna-se possível analisá-lo simultaneamente em 

relação às variáveis do processo e ambiente industrial. 

 

Juntamente com as vantagens, a ferramenta DRESS também apresenta algumas 

desvantagens. Dentre elas, destacam-se: 

 

• Requer investimento para treinamento dos responsáveis e especialistas de OHS no novo 

processo de análise de risco que considera não somente o cálculo do risco estático, como 

também o dinâmico. Neste novo processo deve ser considerado uma reunião dos 

profissionais para formalizar a base de conhecimento, conforme mostrado na Figura 22.  

• Maior complexidade para perfazer uma análise de risco. Apesar de adicionar novas 

perspectivas ao risco, a análise multivariável também aumenta a dificuldade de obtenção 

do valor do risco assim como seu significado. Dessa forma, torna-se importante a 

utilização de uma ferramenta para guiar o processo, tal como a ferramenta DRESS 

proposta.  

• Não indica a origem ou agente causador de um incidente. Embora ofereça uma espécie 

de filtro de alternativas, a ferramenta não possui inteligência para revelar com clareza o 

que causou um incidente, e, portanto, não pode substituir as reuniões de investigação. 
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• Requer um grau de maturidade elevado na Indústria 4.0. Caso não possua uma 

infraestrutura adequada, a organização terá que despender recursos para implementação 

de soluções IIoT, o que pode encarecer ou limitar a implantação da ferramenta. 

 

O novo método de avaliação de risco pode despertar o interesse de diversos tipos de 

indústria, não somente das indústrias de manufatura, visto que pode ser aplicado em qualquer 

tipo de maquinário, sejam os com muita interação manual, os semiautomáticos, ou os totalmente 

automáticos. Para incentivar a melhoria contínua da ferramenta DRESS, assim como favorecer 

a sustentabilidade do método, é proposto que a ferramenta seja acoplável a quaisquer outras 

ferramentas QRA, enquanto oferece o máximo de customização possível. Isto é, além de 

escolher uma ferramenta QRA de preferência também dá autonomia para adicionar ou retirar 

variáveis, pode definir os próprios critérios e seus respectivos valores, e configurar as exceções 

no cálculo do FMR.  

Apesar de trazer diversos aprimoramentos para as análises de risco atuais, o método e 

ferramenta ainda não alcançaram o estado final de desenvolvimento, muito disso devido a 

insuficiência de comprovações práticas em estudos de caso. Embora careça de testes empíricos 

mais aprofundados, o valor do método como proposta inicial para análise de risco no contexto 

da Indústria 4.0 não pode ser desmerecido, uma vez que os resultados obtidos na simulação da 

ferramenta assemelham-se com a realidade. As lacunas eventualmente encontradas neste 

trabalho podem contribuir com novos desenvolvimentos e aprimoramentos da ferramenta 

DRESS. 

5.3. Sugestões para trabalhos futuros 

A avaliação de riscos industriais é repleta de desafios e oportunidades. Este trabalho 

apontou uma possível direção para alinhar os avanços tecnológicos da Indústria 4.0 com as 

questões típicas da área de segurança industrial, e o estudo exploratório aqui apresentado 

indicam a aplicabilidade da ferramenta DRESS na conexão de ambas as áreas. 

Como sugestão para futuros trabalhos, propõe-se adicionar uma funcionalidade para 

análise de variáveis por priorização, utilizando diagramas de Pareto por exemplo, o que 

ampliaria o escopo de utilização do método, acrescentando mais conhecimento na base dos 

especialistas. Além disso, a adição de uma análise do histórico por datas nos gráficos de análise, 

como por exemplo no gráfico da Figura 29, pode ser vantajoso no acompanhamento da evolução 

do risco em dias ou meses, gerando ao final um relatório de gestão de riscos com a comparação 
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dos gráficos. Outra oportunidade identificada é o desenvolvimento a ferramenta DRESS na 

forma de um software ou aplicação capaz de conectar os dados coletados e processados com os 

sistemas de OHS dentre outros pertinentes aos processos produtivos, e aprimorar tanto a 

interface como a experiência do usuário. 

Por fim, a aplicação prática do método e ferramenta em postos de trabalho de diversas 

indústrias como estudo de caso pode validar os conceitos apresentados neste trabalho, e com 

tempo adequado também pode legitimar se de fato os riscos são mais bem detectados e 

mitigados. 
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