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Compreender e controlar os riscos envolvidos no trabalho em espaços 
confinados, tanques e reservatórios faz com que se torne um trabalho 
seguro. Uma avaliação de riscos perfeita é essencial aqui. É a melhor 
maneira de evitar acidentes e até mortes.

Trabalhar em  
espaços confinados:  
como controlar os riscos
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Por que acidentes em espaços confinados acontecem?
Perda de consciência devida a falta de oxigênio, intoxicação pela 
inalação de gases tóxicos, queimaduras causadas por explosões ou 
quedas de grandes alturas: essas são as situações de acidente mais 
frequentes durante o trabalho em espaços confinados. De acordo 
com o Bureau of Labor Statistics, em 2015, 136 pessoas morreram 
em acidentes de trabalho em espaços confinados e reservatórios 
só nos EUA.1

Por esse motivo, entrar em espaços confinados requer precauções 
e regulamentos muito especiais no mundo todo. Muitos países têm 
regras estritas sobre o planejamento e a execução de trabalhos em 
espaços confinados. O regulamento OSHA2 29 CFR 1910.1463 se 
aplica nos EUA. Na Alemanha, o regulamento DGUV4 113-004 parte 
15 descreve de maneira extensa as normas e precauções aplicáveis.

Ele também inclui a obrigação de fazer uma avaliação de risco 
e criar uma autorização. Além disso, os supervisores e os 
trabalhadores que realizam as tarefas em espaços confinados 
devem ser especificamente treinados e certificados. Tudo isso 
motiva a justificada pergunta: por que tantos acidentes, alguns até 
fatais, ainda ocorrem? O que dá errado nessas situações?

As respostas são variadas. Às vezes, a falta de uma avaliação de riscos 
adequada significa que o local do trabalho não foi sequer classificado 
como espaço confinado, com todos os riscos que podem ocorrer. 
Afinal, reconhecer um tanque como possível espaço confinado deve 
ser relativamente fácil. Mas e os gargalos e cantos nos espaços 
maiores e, aparentemente, menos arriscados? Se um espaço 
confinado não for reconhecido como tal, as medidas de segurança 
correspondentes provavelmente também serão esquecidas.

Outra causa comum: Há uma avaliação de riscos, mas não 
é emitida autorização de trabalho imediatamente antes da entrada, 
com informações sobre os perigos que existem naquele momento.
Ou o funcionário não recebe treinamento adequado para o trabalho 
no espaço confinado, mas, mesmo assim, recebe do superior 
a ordem para executar a tarefa. 

Aproximadamente 200 pessoas no mundo todo morrem 
a cada ano como resultado de acidentes em espaço 
confinado.6

57% de todos os empregadores pesquisados no escopo 
de um projeto americano (Califórnia) não tinham plano de 
emergência para resgate em espaço confinado.7

2/3 desses acidentes foram causados por uma atmosfera 
tóxica, que já estava presente em 70% das áreas, antes 
entradas.8

24% desses acidentes ocorreram durante trabalhos de 
manutenção, seguidos por trabalhos de limpeza (12%) 
e inspeções (11%).9

O gráfico a seguir mostra como pode ser diversa a compreensão 
de espaço confinado no mundo de trabalho. Existem os exemplos 
óbvios, como tanques e colunas, mas também poços, fossas, 
túneis, câmaras e tubos. Todos podem ser mortais.

Exemplos de espaços confinados

Porões

Poços

Silos

Bueiros

Fossas

Cofres

Tanques

Dutos

Tubulações
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Qual a diferença entre perigo e risco?
Para completar uma avaliação de riscos para processos de trabalho 
específicos, é importante saber já de início a diferença formal 
entre um “perigo” e um “risco”.

Perigos são todos os aspectos e condições estruturais que possam 
causar um impacto ameaçador nas pessoas, no ambiente e na 
segurança da planta no que diz respeito a uma situação de trabalho 
específica. Risco, por sua vez, é entendido pelos especialistas em 

segurança do trabalho como a apuração da probabilidade de que 
o  perigo ocorra nesta exata situação. Ele descreve o potencial 
específico de um perigo. Exemplo: Um tanque armazena ácido que 
poderia causar queimaduras químicas no caso de contato com a pele 
ou inalação. Ele representa um perigo em potencial para o trabalhador 
que precisar acessar o tanque para fazer trabalho de manutenção. 
Entretanto, o tanque já foi completamente purgado e ventilado, o que 
significa que a probabilidade, por consequência, o  risco de dano 
à pele e aos pulmões do trabalhador é próximo de zero.

PERIGOS E RISCOS DE ESPAÇOS CONFINADOS

PERIGOS

Gases e vapores combustíveis

Fluidos tóxicos e gases como cloro 

(Cl2), amônia (NH3), 

ácido clorídrico (HCl)

Substâncias orgânicas tóxicas 

(especialmente benzeno, metano, 

etileno, butadieno)

Partículas (especialmente respiráveis) 

Perigos e riscos adicionais durante 

processos de trabalho específicos

RISCOS

Explosões desencadeadas por  

faíscas ou temperaturas altas

Explosões por comportamento  

instável das substâncias

Dano grave decorrente de gases,  

vapores ou fluidos tóxicos no caso  

de inalação ou contato com a pele

Contato com substâncias  

perigosas cáusticas

Dano sério decorrente de  

carcinógenos ou efeitos de longo  

prazo de danificação de gametas  

de determinas substâncias tóxicas

Reações descontroladas de substâncias  

químicas no caso de contato com  

determinados catalisadores
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Qual a finalidade e o motivo da avaliação de riscos?
A meta da avaliação de riscos é elencar todos os perigos presentes 
nesse local de trabalho e avaliar o escopo deles, ou seja, o risco deles. 
Isso resulta em medidas que podem ser usadas para ajudar a prevenir, 
reduzir ou controlar esses perigos. Também inclui a  definição de 
cenários de resgate.

Os encarregados de segurança também devem consultar o sistema 
e os planos de produção para o processo de avaliação. Eles podem 
fornecer referências específicas sobre elementos estruturais e perigos 
em potencial decorrentes dos resíduos da produção. Também é função 
dos encarregados de segurança pensar sobre os processos de trabalho 
individuais e específicos planejados, além de prever os possíveis riscos, 
por exemplo, o possível desenvolvimento de uma atmosfera explosiva 
ao adicionar solvente a uma tinta selante. 

É importante analisar com precisão passo a passo quais pessoas 
poderiam ser ameaçadas por um perigo específico e quais 
métodos de trabalho e informações no certificado de permissão, 
ou quais equipamentos de proteção individual, garantem a entrada 
e a saída seguras.

Todo o conhecimento resultante da avaliação de riscos deve ser 
documentado e compartilhado com o supervisor, o guarda da segurança 
e o trabalhador relevante antes de iniciar a tarefa. A avaliação de 

riscos também deve ser conferida e revisada regularmente, conforme 
necessário, e atualizada, de preferência em intervalos definidos, mas, 
pelo menos, uma vez por ano. 

Como é possível identificar perigos específicos 
e apurar riscos?
O encarregado de segurança precisa ter uma visão geral da 
situação real: Para que o reservatório (tanque, silo etc.) é usado? 
Quais substâncias perigosas pode conter? De que tipos são as 
substâncias perigosas? Cáusticas, corrosivas, radioativas? Está 
muito quente ou frio no interior? Falta oxigênio ou há perigo de 
explosão? Há perigos mecânicos, como sistemas hidráulicos em 
atividade, ou há perigo de ser engolfado pelo conteúdo, p.ex., 
porque há um granulado de partículas finas naquele ambiente?

Um modelo de classificação é útil para a avaliação de riscos: 
o encarregado de segurança elenca todos os possíveis perigos. 
Ele verifica quais pessoas estão expostas a um risco, e quais 
mecanismos de controle já estão disponíveis. Na sequência, 
o escopo do perigo é avaliado em uma escala de 1 a 8. 
O  risco resulta da ponderação do escopo de perigo com sua 
probabilidade de ocorrer numa escala de 1 a 8. Depois disso, 
os mecanismos de controle têm sua eficácia conferida e são 
expandidos conforme necessário.
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FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE RISCOS: 

Data:              Hora:    

Perigos: Pessoa em perigo: Mecanismos de controle 
existentes:

Nível de 
gravidade 
(G): 1 a 8

Probabilidade  
(P): 1 a 8

Resultados  
(G × P)

Risco Os mecanismos de controle 
existentes são suficientes? 

Se NÃO, mecanismos de 
controle adicionais para reduzir 
o risco:

Fatores em nível de gravidade (G) Fatores em probabilidade (P)
1 = Nenhum ferimento 1 = Não ocorrerá
2 = Leve (demanda apenas primeiros-socorros) 2 = Provavelmente não ocorrerá
3 = Ferimento leve (até 3 dias ausente do trabalho) 3 = Muito improvável
4 =  Ferimento moderado (3 dias até 1 mês ausente 

do trabalho)
4 = Improvável

5 = Ferimento grave (mais 1 mês ausente do trabalho) 5 = Provável
6 =  Ferimento grave (permanentemente incapaz de 

trabalhar)
6 = Bastante provável

7 = Morte 7 = Ocorrência altamente provável

8 = Vários casos de morte 8 = Ocorrerá

Probabilidade (P)

G
ra

vid
ad

e 
(G

)

Risco 1 a 9: Tolerável 10 a 19: Moderado 20 a 29: Alto 30 a 64: Muito alto
 Nenhuma ação  Satisfatório –  Insatisfatório –  Inaceitável – 
 necessária – observar baixo risco Necessária ação imediata ação imediata

Baixe o formulário completo aqui.

Como um “sistema seguro de trabalho” tem sucesso?
A hierarquia convencional de medidas na segurança ocupacional 
ajuda com a criação de processos de trabalho, ou seja, o “sistema 
seguro de trabalho”. Ela envolve a especificação de métodos 
e  procedimentos que precisem ser implementados em um nível 
prático. A meta do sistema seguro de trabalho é  minimizar 
permanentemente os riscos de processos específicos de trabalho.

CINCO PASSOS RUMO AO SISTEMA SEGURO DE 
TRABALHO:

1.  Evitar riscos pela eliminação da tarefa
2.  Substituir por processos menos perigosos 

ou inofensivos
3.  Isolar o perigo por meio da interação preventiva 

no processo (desligar funções mecânicas, 
desconectar a energia elétrica, ventilação etc.)

4.  Acompanhar as medidas de controle (medição 
de gases tóxicos explosivos pré-entrada, avaliação 
das opções de entrada, monitoramento dos 
limites de exposição ocupacional e dos tempos 
de exposição, comparação com certificado de 
permissão etc.)

5.  Usar equipamento de proteção individual, como 
equipamento respiratório autônomo, filtros, roupas 
de proteção química e sistemas de comunicação

X 8 7 6 5 4 3 2 1
8 64 56 48 40 32 24 16 8
7 56 49 42 35 28 21 14 7
6 48 42 36 30 24 18 12 6
5 40 35 30 25 20 15 10 5
4 32 28 24 20 16 12 8 4
3 24 21 18 15 12 9 6 3
2 16 14 12 10 8 6 4 2
1 8 7 6 5 4 3 2 1

https://www.draeger.com/Library/Content/form-for-hazard-assessment.pdf
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Um sistema seguro de trabalho inclui regulamentos para 
supervisores, para o treinamento necessário de todos os 
participantes, para as regras de acesso e pré-testes obrigatórios, 
para o fornecimento e escolha de ferramentas e equipamentos 
de proteção, para a preparação de medidas de emergência, para 
os canais de comunicação e, por fim, para o  monitoramento 
contínuo da adesão aos processos e medidas.

Um exemplo de medida eficaz para reduzir permanentemente os 
riscos ao entrar em espaços confinados é a seleção do processo 
de medição de gases correto, do detector de gases correto 
e do sensor correspondente. Eles devem ser adequados para 
a medição pré-entrada no espaço e corresponder aos gases 
explosivos ou tóxicos específicos que normalmente ocorrem ali. 
A medição pré-entrada e os resultados detalhados da medição 
devem ser documentados no certificado de permissão. 

Durante a seleção do equipamento de proteção individual, 
outros requisitos devem ser levados em consideração, como 
a adequação do equipamento para uso em áreas propensas 
a explosão. A seleção da proteção respiratória requer 
conhecimento do fator de proteção e do tipo de suprimento de 
ar necessários.

Observações: As condições em um espaço confinado como um 
reservatório ou tanque podem mudar durante o processo de 
trabalho! O monitoramento contínuo da atmosfera no interior 
é, portanto, extremamente importante!

Qual a função do certificado de permissão? 
O certificado de permissão normalmente é um componente 
importante do sistema seguro de trabalho. Permissões de trabalho 
são essenciais para o trabalho que pode colocar a saúde em risco e o 
trabalho de alto risco que não é rotineiro e não faz parte do processo 
de produção. Essa autorização formaliza e documenta a comunicação 
entre a administração da usina, o supervisor e o trabalhador relevante. 
Isso é especialmente importante quando o trabalho é realizado por 
equipes externas, já que informações claras tornam a comunicação 
mais fácil. Por fim, o certificado de permissão deve ser integrado ao 
sistema de monitoramento e auditoria interno da empresa.

A permissão inclui:
−  Descrição, localização e ambiente de trabalho; aviso de 

possíveis perigos 
−  Regras de autorização e responsabilidades (emissor 

e receptor do documento)
− Plano de emergência
−  Confirmação do treinamento da pessoa que pretende 

completar o trabalho (especialmente relevante se forem 
envolvidas equipes externas)

CONCLUSÃO: QUAIS OS PRINCIPAIS FATORES 
ENVOLVIDOS?

A teoria é apenas uma parte. A colocação da teoria 
em prática também é importante.

Segue um resumo dos aspectos mais importantes:

−  Os processos a serem seguidos e a escolha dos 
equipamentos devem ser feitos sob medida para 
atender o ambiente de trabalho e a tarefa específicos. 
Eles precisam ser sempre seguidos.

−  A avaliação de riscos deve ser realizada novamente se 
as condições do trabalho, as condições do ambiente 
ou os regulamentos mudarem, pois um perigo ou risco 
pode ter se alterado.

−  Para tarefas recorrentes de tipo semelhante, 
a instrução dos participantes deve ser feita em 
intervalos regulares e pelo menos uma vez por ano. 

−  Se um ambiente de trabalho for classificado como 
espaço confinado no escopo de uma avaliação de risco 
e todos os perigos tiverem sido avaliados, também se 
aplica a seguinte regra: antes de entrar em um tanque, 
ele deve ter a liberação medida corretamente usando 
uma estratégia de medição adequada.

−  Mesmo depois da medição pré-entrada, a atmosfera 
precisa ser monitorada constantemente, dependendo 
do perigo, para verificar se há falta de oxigênio ou 
presença de substâncias tóxicas ou explosivas.
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O certificado de permissão em si não torna o trabalho mais 
seguro. Ele também depende da garantia de que o funcionário 
que realizará o trabalho esteja familiarizado com todos os pontos 
indicados no certificado de permissão e os entenda. Ele sabe, 
por exemplo, quais precauções devem ser tomadas? E qual 
equipamento pode salvar a vida dele em caso de dúvida?

Às vezes, os riscos documentados no certificado de permissão não 
são levados suficientemente a sério. Os funcionários podem tender 
a confiar nos próprios sentidos e a crer que nada pode acontecer. 
Porém, muitas substâncias tóxicas perigosas e até mortais podem não 
ser percebidas apenas com os sentidos. Uma vez que o funcionário já 
estiver dentro do tanque, a periculosidade da situação pode se tornar 
clara para ele, mas, nesse momento, ele pode não ser mais capaz de 
agir, estar inconsciente ou morto. Qualquer pessoa que se desesperar 
e  tentar espontaneamente resgatar uma pessoa machucada nesse 
tipo de atmosfera sem a proteção respiratória adequada também se 
expõe a um perigo mortal. Por esse motivo, é necessário um vigia 
para cada processo de trabalho em espaços confinados, devendo 
sempre ser estabelecido um plano de emergência.

Identificar perigos e analisar profissionalmente os riscos pode 
possibilitar a escolha da solução correta para reduzir ou até 
eliminar completamente os riscos. Tudo isso pode ser aprendido: 
os treinamentos e workshops corretos oferecem cursos práticos 
em processos de avaliação, trabalho e seleção de materiais que 
podem ser colocados em prática conforme necessário.

SOLUÇÕES PARA O TRABALHO  
SEGURO EM ESPAÇOS CONFINADOS

– Avaliação de riscos profissional

–  Concepção de organização/processos  
de trabalho com risco minimizado

–  Neutralização, ventilação, purga de  
espaços confinados

–  Medição pré-entrada de acordo  
com a permissão de trabalho

– Vigia de plantão durante a entrada

– Monitoramento contínuo de gás

– Uso seguro e manutenção de EPI

–  Treinamento e supervisão dos processos  
de trabalho

– Treinamento para cenários de resgate
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