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O desmonte de rochas com a utilização de explosivos quando 

executado sem prevenção de riscos de acidentes, e sem os devidos 

protocolos de segurança, pode ocasionar acidentes aos trabalhadores 

e a pessoas alheias a esta atividade. Esta situaação se agrava mais 

ainda, uma vez que a utilização de ferramentas de gerenciamento de 

riscos em áreas de detonação ainda é pouco difundida pelas empresas 

que atuam neste setor. Diante do exposto, este trabalho objetivou 

analisar os riscos existentes nas atividades relacionadas ao desmonte 

de rochas com explosivos, mediante a utilização de uma Análise 

Preliminar de Riscos, APR, cujos dados foram coletados por 

observação em diversas atividades de desmonte, realizados na região 

Nordeste do Brasil. Foi observado que cerca de 80 % dos efeitos 

causados pelas etapas da atividade de detonação de rochas por 

explosivos produzem riscos de categoria NT - não tolerável, 14,8 % de 

categoria M - moderada e 7,4 % são toleráveis. Portanto, sugere-se 

que algumas medidas técnicas sejam adotas no desmonte de rochas 

com explosivos tais como: controle da razão de carregamento, 

diminuição da carga máxima por espera, amarração e direção do 

lançamento e abafamento do desmonte com material arenoso.  
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1. Introdução 

A atividade no setor de mineração é uma fonte para o desenvolvimento socioeconômico, 

mediante a sua participação na balança comercial, detendo uma parcela de contribuição 

significativa, sobretudo no Brasil e alguns países emergentes. Todavia, como em qualquer 

outra atividade econômica, apresenta alguns entraves para o meio ambiente. A quantidade de 

impactos ambientais adversos e os riscos de acidentes e de doenças ocupacionais que são 

gerados no desenvolver desta atividade são significativos. Portanto, tais riscos devem ser 

antecipados, reconhecidos, avaliados e controlados. 

O desmonte de rochas com a utilização de explosivos quando executado sem se conhecer os 

riscos de acidentes, e sem os devidos protocolos de segurança, pode ocasionar acidentes aos 

trabalhadores e a pessoas alheias a esta atividade. As lesões ocasionadas em pessoas alheias à 

atividade de detonação são ocasionadas principalmente pelo efeito de sobre pressão e ultra 

lançamento de rochas. 

Quando se trata de acidentes em área de detonação, os danos muitas vezes são irreparáveis. 

Boa parte dos acidentes com trabalhadores no momento da detonação são fatais e com relação 

ao patrimônio empresarial geram perdas significativas. 

Na lavra, comumente denominada de extração mineral, é usual a operação de desmonte de 

rochas com explosivos, que gera diversos riscos de acidentes aos trabalhadores e às 

comunidades circunvizinhas. A atividade mineral possui riscos inerentes aos métodos de lavra 

adotados. Estes métodos definem a forma com que o minério será lavrado e a escolha para 

principalmente pelo crivo econômico. Os métodos de lavra basicamente se dividem em dois, à 

céu aberto e subterrâneo. Todavia, estes métodos têm subdivisões que são que são avaliadas e 

escolhidas em detrimento à forma e características geológicas da jazida mineral.  A RTP-03 

FUNDACENTRO, (2002) enuncia que: “Quando houver risco de desmoronamento, 

deslizamento, acidentes com explosivos e projeção de materiais, é necessária a adoção de 

medidas correspondentes, visando a segurança e a saúde dos trabalhadores. 

O aumento dos postos de trabalho na indústria da mineração atrelado a uma má politica de 

gerenciamento de riscos pode gerar um aumento na quantidade de acidentes de trabalho, 

principalmente quando não se fomenta uma cultura de prevenção e segurança do trabalho nas 

empresas.  Os trabalhadores da mineração estão expostos a alguns riscos de acidentes 
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inerentes da escavação de rochas com explosivos. Estes riscos devem ser controlados para que 

a probabilidade de ocorrer acidentes seja mínima. Um ambiente com risco controlado é 

quando se tem agentes agressivos ao homem, meio ambiente e equipamentos quantificados e 

controlados em um nível de segurança adequado. Para isto, é importante que se tenha uma 

sequência de procedimentos de segurança nos locais de detonação. A utilização de 

ferramentas de gerenciamento de riscos simplificadas podem se mostrar eficazes na 

identificação e controle de riscos. 

A utilização de ferramentas de gerenciamento de riscos do tipo, “APR” - Análise Preliminar 

de Riscos vem facilitar na identificação destes riscos e no intuito de minimizar a ocorrência 

dos mesmos, tendo como resultado a diminuição de casos de acidentes. Este estudo é baseado 

em uma condição problemática de desmontes observados em pedreiras e em áreas urbanas, 

que tem um alto índice de quase acidentes e a presença de uma série de riscos que podem 

gerar sequelas e lesões ao trabalhador, e no caso de desmonte de rochas em área urbana, que 

podem gerar acidentes a pessoas alheias à obra civil. 

Diante do exposto, esta pesquisa objetivou analisar e propor melhorias para antecipar, 

reconhecer, avaliar e controlar os riscos existentes nas atividades relacionadas ao desmonte de 

rochas com explosivos. Como objetivos específicos, tem-se : a identificação dos perigos na 

atividade de desmonte de rochas com explosivos; a avaliação os riscos de acidentes na 

atividade de detonação; a utilização da ferramenta de gerenciamento de riscos “APR” – 

Análise Preliminar de Riscos no desmonte de rochas com explosivos e a proposição de 

medidas mitigadoras e de controle para viabilizar uma detonação com mais segurança. 

 

2. Riscos ocupacionais nas atividades de detonação 

Na atividade de detonação são identificados os seguintes riscos ocupacionais: riscos 

operacionais, riscos comportamentais e riscos ambientais. Portanto, para esta pesquisa foram 

abordados os principais riscos ocupacionais inerentes à atividade de detonação e as formas de 

controle. Kirchhof (2004) define incerteza como a condição sob a qual não se tem a 

necessária informação para atribuir probabilidade ao resultado, o que dificulta a definição do 

problema e a identificação de soluções alternativas. 

Considera-se risco ocupacional a possibilidade de um trabalhador sofrer um determinado dano 

devido ao seu trabalho. Segundo Saliba (2010) risco ocupacional pode ser classificado em:  
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 Riscos Operacionais ou Mecânicos: se originam das atividades em que há uso de máquinas e 

equipamentos que causam riscos de lesões e acidentes, o que demanda equipamentos de 

proteção e treinamentos;  

 Riscos Comportamentais: vinculados à tríade - aspecto individual do trabalhador, despreparo 

técnico e desequilíbrio psíquico ou de saúde;  

 Riscos ambientais: ocasionados pelos seguintes agentes: físicos, químicos e biológicos;  

 Riscos Ergonômicos: vinculados às condições de trabalho, aos aspectos cognitivos, psíquicos 

e físicos envoltos na atividade.  

Segundo Venezia (2011) os termos “risco” e “incerteza” são utilizados como se tivessem o 

mesmo significado.  

Portanto, o risco pode ser estimado de forma qualitativa e quantitativa. Então, se a 

probabilidade e severidade podem ser quantificadas, “risco” será igual a probabilidade do 

evento pela severidade das consequências do evento acontecer. 

Boa parte dos riscos pode ser minimizada quando se toma algumas precauções tais como: 

isolamento da área, treinamentos, comportamento seguro e o uso de EPI’s – Equipamentos de 

Proteção Individual e EPC’s – Equipamentos de Proteção Coletiva. 

Neste trabalho foi denominada de área de detonação a área de influência devido ao 

lançamento de rochas e a propagação de ondas mecânicas. Neste ambiente, os procedimentos 

prévios de segurança para controle dos riscos operacionais, comportamentais e ambientais são 

fundamentais para que a operação de detonação aconteça com segurança.  

 

3. Gerenciamento de riscos 

As empresas empregam a política de segurança do trabalho em seus diversos setores para 

atender à legislação, e principalmente pela busca de resultados econômicos positivos a partir 

da diminuição de acidentes de trabalho. 

É necessário incorporar conceitos econômicos no gerenciamento de riscos para que as 

empresas valorizem a segurança do trabalho e uma definição de gerenciamento de riscos 

correlacionada à área econômica é a de Cicco e Fantazzini, (1994, p.7), que define a Gerência 

de Riscos como sendo a ciência, a arte e a função que visa à proteção dos recursos humanos, 

materiais e financeiros de uma empresa, quer através da eliminação ou redução de seus riscos 
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remanescentes, conforme seja economicamente mais viável. 

O gerenciamento de riscos é imprescindível em áreas de detonação devido a quantidade de 

riscos que se pode identificar tanto na perfuração de rochas em bancadas, quanto na detonação 

dos explosivos. Os riscos são classificados como físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e 

de acidentes. Na perfuração de rochas, os agentes de riscos são: ruído, poeira, quedas, calor, 

postura inadequada, vibração e incêndio. No carregamento de explosivos em bancadas, pode-

se observar os seguintes agentes de riscos: poeira, quedas, calor, postura inadequada, 

acidentes e incêndio. 

 Na Figura 1, podem ser observados os principais riscos identificados em áreas de perfuração 

e desmonte de rochas com explosivos para produção de rocha britada. 

Figura 1– Principais riscos envolvidos nas atividades de uma pedreira. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de IRAMINA, W. S. 2008. 

As Normas Reguladoras de Mineração – NRM têm por objetivo disciplinar o aproveitamento 

racional das jazidas, considerando-se as condições técnicas e tecnológicas de operação, de 

segurança e de proteção ao meio ambiente, de forma a tornar o planejamento e o 

desenvolvimento da atividade minerária compatíveis com a busca permanente da 

produtividade, da preservação ambiental, da segurança e saúde dos trabalhadores. 

A Norma Regulamentadora de Mineração 1 – NRM 1 estabelece que o empreendedor deve 

elaborar e implementar o Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR e que o programa 

deve contemplar os aspectos das Normas Reguladoras de Mineração – NRM, incluindo, no 

mínimo, os relacionados a: 

a) Riscos físicos, químicos e biológicos; 

b) Atmosferas explosivas; 
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c) Deficiências de oxigênio; 

d) Ventilação; 

e) Proteção respiratória, de acordo com a instrução normativa n° 1, de 11/04/94, da 

secretaria de segurança e saúde no trabalho; 

f) Investigação e análise de acidentes do trabalho; 

g) Ergonomia e organização do trabalho; 

h) Riscos decorrentes do trabalho em altura, em profundidade e em espaços confinados; 

i) Riscos decorrentes da utilização de energia elétrica, máquinas, equipamentos, veículos 

e trabalhos manuais; 

j) Equipamentos de proteção individual de uso obrigatório, observando-se no mínimo o 

constante na norma regulamentadora n° 6, de que trata a portaria n° 3.214, de 8 de 

junho de 1978, do ministério do trabalho e emprego; 

k) Estabilidade do maciço; 

l) Plano de emergência e 

m) Outros resultantes de modificações e introduções de novas tecnologias. 

Além destes aspectos, o Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR deve conter as 

seguintes etapas: 

a) Antecipação e identificação de fatores de risco, levando-se em conta, inclusive, as 

informações do Mapa de Risco elaborado pela Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes na Mineração - CIPAMIN, quando houver; 

b) Avaliação dos fatores de risco e da exposição dos trabalhadores; 

c) Estabelecimento de prioridades, metas e cronograma; 

d) Acompanhamento das medidas de controle implementadas; 

e) Monitorização da exposição aos fatores de riscos; 

f) Registro e manutenção dos dados por, no mínimo, vinte anos e 

g) Avaliação periódica do programa. 

Desta maneira, identificar e controlar os riscos são procedimentos imprescindíveis para a 
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prevenção de acidentes e para o Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR. 

Portanto, além das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, a 

mineração possui legislação específica com normas que contemplam a Segurança do 

Trabalho. 

 Tendo por referência o grau de risco estabelecido na Norma Regulamentadora do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 2008) a atividade minerária tem o grau de risco 4  

De acordo com Iramina, (2008) que tomou por base trabalhos de diversos autores, foram 

identificados os principais riscos aos quais os trabalhadores estão expostos em uma mineração 

de pedra britada. São eles: 

 Poeira de sílica: pode provocar a silicose, principal doença pulmonar e uma das 

maiores preocupações ocupacionais; 

 Ruído: a exposição a níveis elevados sem devida proteção pode causar perdas 

auditivas irreversíveis; 

 Incêndios e explosões: associados a lubrificantes, explosivos e outros materiais 

combustíveis têm, como consequências, perdas materiais e morte de um ou mais 

trabalhadores; 

 Estabilidade do talude: blocos de rocha podem se desprender dos taludes e atingir 

veículos e trabalhadores no local. 

 Quedas: o trabalho em bancadas com alturas de 10 a 20 metros expõe o trabalhador a 

possíveis quedas durante sua atividade. 

 

Mediante consulta no site do Ministério do Trabalho e Emprego aos dados de segurança e 

saúde do trabalho coletados por auditores do trabalho, observa-se um aumento no número de 

acidentes na indústria mineral entre os anos de 2011, 2012, 2013 e no acumulado dos meses 

de janeiro a agosto de 2014. Em termos estatísticos, observou-se que do ano de 2011 para o 

ano seguinte, houve um aumento nos acidentes de trabalho na indústria mineral que chegou a 

48,83 %. E se a comparação for feita entre os anos de 2011 e 2013, o aumento em relação a 

2011 foi de 29,5%. Observou-se que houve redução de 4,68 % no número de acidentes de 

2012 para 2013. Todavia, não foi uma redução significativa em relação ao aumento de 2011 

para 2012. 

No acumulado do ano de 2014, conforme pode ser visto na Figura 02, houve 107 acidentes 
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analisados e uma redução em relação a 2013 de 12,3 %. Pode se supor que a redução do 

número de acidentes em 2014 com relação ao ano anterior se justifica pela diminuição dos 

postos de trabalho na indústria da mineração ocasionada principalmente pela recessão da 

economia brasileira e pela baixa dos preços da commodity do minério de ferro que é a 

principal commodity mineral na balança comercial brasileira.  

 

Figura 02 – Número de acidentes na mineração no período de 2011 a 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de MTE (2014) 

 

Segundo Iramina, (2008) Acidentes gerais: podem acontecer com os trabalhadores ao lidarem 

com movimentação de máquinas, elementos móveis (correias), pisos escorregadios e/ou 

irregulares, produtos e ferramentas durante todo o período de trabalho . Cortes e esmagamento 

de membros também podem ocorrer em determinadas atividades. Inclui contato com produtos 

químicos, principalmente na pele e olhos, podendo causar queimaduras e cegueira. 

Fragmentos de rocha podem atingir os trabalhadores devido à instabilidade dos taludes; 

 Ergonômicos: presentes na maioria das atividades. As lesões são causadas por má postura e 

repetição de movimentos, além de esforços excessivos no uso de equipamentos pesados ; 

 Calor: a exposição do trabalhador ao sol pode levar a estresse térmico, queimaduras, 

desidratação, etc; 

 Vibração mecânica: a exposição prolongada pode provocar problemas vasculares, 

neurológicos, musculares e articulares ; 
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3.1 Análise preliminar de riscos 

A Análise Preliminar de Riscos (APR) é uma técnica de identificação de perigos e análise de 

riscos que consiste em identificar situações que podem causar um acidente e assim estabelecer 

medidas de controle para eliminar o perigo ou reduzir o risco (CARDELLA, 1999).  Por ser 

preliminar a mesma antecede o objeto em estudo e pode ser utilizada principalmente em 

procedimentos operacionais similares ou que já tenham ocorridos anteriormente.  

De acordo com a metodologia da APR, os cenários de acidente devem ser classificados em 

categorias de frequência, as quais fornecem uma indicação qualitativa da frequência esperada 

de ocorrência para cada um dos cenários identificados. No Quadro 1 podem ser observadas as 

categorias de frequência em uso atualmente para a realização de APR. 

Quadro 1 – Categoria de frequência dos cenários 

     

Categoria Denominação Faixa de Frequência 

(anual) 

Descrição 

A 
EXTREMAMENTE 

REMOTA 
F<10

-4 

Conceitualmente 

possível, mas 

extremamente 

improvável de ocorrer 

durante a vida útil do 

processo/ instalação. 

B REMOTA 10
-4

<F<10
-3 

Não esperado ocorrer 

durante a vida útil do 

processo/ instalação. 

C IMPROVÁVEL 10
-3

<f<10
-2 

Pouco provável de 

ocorrer 

durante a vida útil do 

processo/ instalação. 

D PROVÁVEL 10
-2

<f<10
-1 

Esperado ocorrer até 

uma 

vez durante a vida útil 

do 

processo/ instalação. 

E FREQUENTE F<10
-1

 

Esperado de ocorrer 

várias 

vezes durante a vida útil 

do 

processo/ instalação. 

 

 

Fonte: Adaptado de Aguiar, (2009) 
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Os cenários de acidente são classificados em categoria de severidade, estes dados são 

qualitativos e fornecem dados de indicação da severidade esperada de ocorrência para cada 

um dos cenários identificados pelos elaboradores da APR. 

 

 

 

 

 

Quadro 2 – Categorias de Severidade dos Perigos Identificados. 
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Categoria Denominação Descrição 

I DESPREZÍVEL 

 Sem danos ou danos 

insignificantes aos 

equipamentos, à propriedade 

e/ou ao meio ambiente;  

 Não ocorrem lesões/mortes de 

funcionários, de terceiros (não 

funcionários) e/ou pessoas 

(indústrias e comunidade), o 

máximo que podem ocorrer 

são casos de primeiros 

socorros e tratamento médico 

menor; 

II MARGINAL 

 Danos leves aos 

equipamentos, à propriedade 

e/ou ao meio ambiente (os 

danos materiais são 

controláveis e/ou de baixo 

custo de reparo); 

1. Lesôes leves em empregados, 

em prestadores de serviço e/ou 

membros da comunidade; 

III CRÍTICA 

2. Danos severos aos 

equipamentos, à propriedade 

e/ou ao meio ambiente; 

3. Lesões de gravidade moderada 

aos empregados, prestadores 

de serviço e/ou membros da 

comunidade (probabilidade 

remota de morte); 

4. Exige ações corretivas 

imediatas para evitar seu 

desdobramento em 

catastrófico; 

IV CATASTRÓFICA 

 Danos irreparáveis aos 

equipamentos, à propriedade 

e/ou ao meio ambiente 

(recuperação lenta ou 

impossível); 

 Provoca mortes ou lesões 

graves várias pessoas 

(empregados, prestadores de 

serviços ou em membros da 

comunidade); 

 

 

Fonte: Adaptado de Aguiar, (2009). 

Para se chegar ao nível de Risco, utiliza-se uma matriz, indicando a frequência e a severidade 

dos eventos indesejáveis conforme Figura 03 e Tabela 01  

 

Figura 03– Matriz de Classificação de Risco - Frequência X Severidade. 
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Fonte: Adaptado de Aguiar, (2009 

 

Tabela 01 - Características de Severidade dos Perigos Identificados. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de DE AGUIAR (2009), p. 8, Metodologia de Riscos PP & HAZOP 

 

Algumas etapas básicas para elaboração da APR foram identificadas por De Cicco e 

Fantazzini (1994): 

a) Rever problemas conhecidos. Revisar experiência passada ou utilizar como base de 

sistemas similares; 

b) Detalhar o objeto em estudo, descrevendo as fases de execução ou etapa operacional; 

c) Para cada fase devem-se determinar os riscos com potencial para causar direta ou 

imediatamente lesões; 

d) Estabelecer medidas de controle de risco. 

 

4. Aspectos metodológicos  

A pesquisa possui caráter exploratório, pois é conhecido pouco sobre o tema a ser 

investigado. Pode-se dizer também que seu caráter é descritivo, porque “expõe as 

   

Severidade Frequência Risco 

I 
A - Extremamente 

Remota 
1. DESPREZÍVEL 

II B - Remota 2. MENOR 

III C - Improvável 3. MODERADO 

IV D - Provável 4. SÉRIO 
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características de determinado fenômeno” (MORESI, 2004) e utiliza de técnicas não 

padronizadas de coleta de dados. 

Pode-se dizer que a pesquisa é considerada como pesquisa de campo, pois as observações 

foram feitas sem que houvesse o isolamento ou controle das variáveis “trabalhador”, 

“atividades envolvidas no desmonte de rocha” e “riscos associados à detonação por 

explosivos”. Ou seja, os fatos foram estudados como de fato ocorrem (RODRIGUES, 2007). 

 

4.1. Etapas da pesquisa 

Para o desenvolvimento do trabalho os seguintes aspectos foram respeitados: 

4.1.1  Ampliação do conhecimento sobre a problemática  das atividades de desmonte de 

rochas por detonação mediante o uso de explosivos e as consequências da exposição aos 

agentes de riscos:  

Utilizou-se de pesquisa bibliográfica, através de pesquisas em artigos técnicos, científicos, 

periódicos, sites, livros, revistas, dissertações e legislações, acerca da problemática abordada, 

e a partir daí, diagnosticar no ambiente de trabalho as principais das atividades de desmonte 

de rochas por detonação mediante o uso de explosivos e as consequências da exposição aos 

agentes de riscos. 

4.1.2 Delimitação das variáveis e identificação das inter-relações associadas ao estudo: 

Após o aprofundamento teórico foram verificadas e definidas as variáveis: “trabalhador,” 

“atividades envolvidas no desmonte de rocha” e “riscos associados à detonação por 

explosivos”, e suas relações entre a integridade física do trabalhador mediante exposição aos 

riscos inerentes desta atividade. 

4.1.3 Estruturação dos instrumentos de avaliação e disposição de dados; 

Foi elaborado um roteiro baseado em diversas observações de desmonte de rocha por 

detonação, associado ao conhecimento tácito, de vivência de campo, atuando como 

Engenheiro de Minas e nessas observações buscaram-se informações com relação a: 

atividades exercidas, segurança e proteção e postura do trabalhador mediante contingências. 

Buscou-se também, o detalhamento de cada uma dessas informações. 

4.1.4 Implementação do instrumento de estruturação de dados; 
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Mediante a estruturação dos dados foi elaborada uma abordagem teórica com planilhas de 

análise de Análise Preliminar de Riscos APR. 

Com o objetivo expor as principais causas dos acidentes e propor soluções nas frentes de 

trabalho, foi definida a implantação de ferramentas de segurança, mapeando-se 

sequencialmente as atividades de cada etapa e o procedimento executado pelos trabalhadores, 

associados com as etapas do procedimento de detonação, foram criadas planilhas eletrônicas 

para consolidar as informações dos processos que foram definidos. 

As ferramentas de gerenciamento de riscos tratam principalmente de falhas no isolamento da 

área de risco com entrada de colaboradores ou de pessoas não autorizadas em áreas de 

detonação e da exposição dos trabalhadores a riscos ocupacionais inerentes ao trabalhador.  

Os dados de preenchimento destas planilhas são proposições de tipos de acidentes que podem 

ocorrer ou já ocorreram bem como as observações que devem ser feitas e as devidas medidas 

de segurança para que não aconteçam acidentes. 

Na ferramenta APR – Análise Preliminar de Riscos foi posicionada em colunas e linhas os 

riscos, causas, efeitos, categoria de frequência, categoria de severidade, categoria de risco e 

medidas preventivas. A categoria de frequência se apresenta dividida em cinco categorias, 

sendo A - extremamente remota B – remota, C – pouco provável, , D – Provável, E – 

Frequente. A categoria de severidade está dividida em quatro, sendo:  I - desprezível quando 

não ocorre lesões, II - marginal quando ocorrem lesões leves em empregados e terceiros, III - 

lesões de gravidade moderada em pessoas intramuros e lesões leves em pessoas extramuros, 

IV - provoca morte ou lesões graves em 01 (uma) ou mais pessoas intra ou extramuros. A 

categoria de riscos pode ser T – tolerável M – moderado e NT – não tolerável. 

 4.1.5 Proposição de melhorias para o caso estudado. 

Foram estabelecidas propostas para um processo mais seguro, considerando os aspectos 

relacionados às boas práticas de convivência do trabalhador em seu ambiente laboral, para 

propiciar melhor condições de integridade e estabelecimento de níveis mínimos de segurança, 

que estão associados à diminuição de acidentes no decorrer das atividades de desmonte de 

rochas por explosivos. 

 

6. Resultados e discussões  

Foram observados os dados estatísticos das planilhas do Ministério do Trabalho e Emprego 

dos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014, e nota-se que o número de acidentes em mineração teve 
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aumentos significativos neste período. Em especial do ano de 2011 para 2012, em que o 

aumento foi de 48,83%. Todavia, houve uma redução de 12,3% de 2013 para 2014. No 

entanto, verifica-se que o número de fiscalizações pelo Ministério do Trabalho e Emprego nas 

empresas de mineração ainda são relativamente pequenas para indústria da mineração. 

Conforme pode ser vista na Figura 04, na planilha de APR foram analisadas as proposições e 

cerca de 77,8 % dos efeitos causados pelas etapas da atividade de detonação de rochas por 

explosivos produzem riscos de categoria NT – não tolerável, 14,8 % de categoria M – 

moderada e 7,4 % são toleráveis.  

 Figura 04– Análise Preliminar de Riscos para Desmonte de Rochas por Detonação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSA EFEITO
CATEG. DE 

FREQUÊNCIA

CATEG. DE 

SEVERIDADE
CATEG. DE RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS 

Perda auditiva induzida 

pelo ruído (PAIR)
D III NT

Uso de EPIs e EPC's (Equipamentos de proteção individual (Protetor auricular 

adequado) e Coletiva), medidas admnistrativas mudança de função, afastamento.

Zumbido D III NT
Uso de EPIs e EPC's (Equipamentos de proteção individual e Coletiva), mudança 

de função, afastamento.

Cefaleia E I M
Uso de EPIs e EPC's (Equipamentos de proteção individual e Coletiva), mudança 

de função, afastamento.

Náusea D I T
Uso de EPIs e EPC's (Equipamentos de proteção individual e Coletiva), mudança 

de função, afastamento.

Surdez D IV NT
Uso de técnicas de abafamento de ruído e uso de EPI's e EPC's (Equipamentos 

de Proteção Individual e Coletiva). Mudança de função e/ou afastamento.

Cansaço, irritação, 

dores nos membros, 

dores na coluna, 

Fibrilação.

C IV NT

Uso de técnicas que atenuem as ondas mecânicas (sacos de areia, pneus, redes 

metálicas, pré-corte, diminuição da carga máxima por espera e uso de tubo 

silencioso).  Mudança de função e/ou afastamento. Monitoramento com 

sismógrafos.

Contração muscular, 

doença do movimento, 

artrite

D III M

Uso de técnicas que atenuem as ondas mecânicas (sacos de areia, pneus, redes 

metálicas, pré-corte, diminuição da carga máxima por espera e uso de tubo 

silencioso).  Mudança de função e/ou afastamento. Monitoramento com 

sismógrafos.

Lesões osseas, lesões 

dos tecidos moles e Mal-

súbito.

C III NT

Uso de técnicas que atenuem as ondas mecânicas (sacos de areia, pneus, redes 

metálicas, pré-corte, diminuição da carga máxima por espera e uso de tubo 

silencioso).  Mudança de função e/ou afastamento. Monitoramento com 

sismógrafos.

Sudorese elevada. D I T Hidratação constante através de água e isotônicos.

Desidratação. E III NT
Perneiras, avental, mangas e luvas de raspa de couro, óculos ou viseiras acrílicas 

com filtros escuros, creme protetor da pele, camisa manga comprida

Queimaduras 

ocasionadas pelo sol.
D III NT

Perneiras, avental, mangas e luvas de raspa de couro, óculos ou viseiras acrílicas 

com filtros escuros, creme protetor da pele, camisa manga comprida

Problemas de pele. D IV NT
Perneiras, avental, mangas e luvas de raspa de couro, óculos ou viseiras acrílicas 

com filtros escuros, creme protetor da pele, camisa manga comprida

Inalação de gases nitrosos

Cefaleia, náusea, 

problemas neurológicos 

e impotência.

E III NT
Uso de máscaras de proteção contra gases, esperar a dissipação dos gases para 

a atmosfera.

Silicose pulmonar E III NT
Uso de máscaras de proteção contra poeira, aspersão de água, isolamento da 

fonte de emissão e instalação de coletores de pó na perfuratriz.

Alergias D II NT Roupas de proteção, aspersão de água para diminuição da poeira.

Estilhaços da detonação
Perfurações e 

mutilações
D III NT

Uso de abafamento sob a área a ser detonada (Sacos de areia, pneus e telas 

metálicas...) e anteparos, controle da carga máxima por espera.

Entrada de pessoas não autorizadas Causar acidentes E IV NT
Implantação de sinalização, barreiras (cerco) e fiscalização dos pontos de acesso 

e geoprocessamento da área.

Rompimento de taludes Esmagamento, Asfixia D III NT Evacuação das áreas próximas à detonação.

Soterramento Esmagamento, Asfixia D III NT Estudo geotécnico da área a ser detonada.

Deslizamento de rochas Esmagamento, Asfixia C III M Estudo geotécnico da área a ser detonada.

Quedas Traumas, fraturas D IV NT
Uso de cinto de segurança ou talabarte em trabalhos de carregamento de 

explosivos onde haja risco de quedas.

Incêndio Queimaduras D IV NT
Treinamaneto de brigadistas de combate a incêndio, terceirização no manuseio e 

operação de explosivos.

Animais peçonhentos Envenenamento E IV NT Uso de EPIs (bota de cano longo, calça comprida, camisa de manga longa).

NT
Pausas para alogamentos, treinamento, revesamento, paradas para descanso, 

mudança de função e/ou afastamento.

E

E

II

II

NT

NT

Excesso de força

Fadiga

Fadiga

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS - APR EM ÁREA DE DETONAÇÃO

F

Í

S

I

C

O

S

RISCO

C
a

lo
r 

 

o desmonte de rochas é realizado sob área aberta com carga solar

E

R

G

O

N

Ô

M

I

C

O

S

A

C

I

D

E

N

T

E

S

A - extremamente remota, B – remota, C – pouco provável, D – provável, E – frequente / I - desprezível, II - marginal, III - moderada, IV - grave / T – tolerável, M – moderado e NT – não tolerável.

Q

U

Í

M

I

C

O

S

Fadiga, lesões musculares E II

A - extremamente remota, B – remota, C – pouco provável, D – provável, E – frequente / I - desprezível, II - marginal, III - moderada, IV - grave / T – tolerável, M – moderado e NT – não tolerável.

Estudo ergonômico, alogamentos, treinamentos e paradas para descanso.

Pausa para alogamentos, treinamento, mudança de posição, caminhadas, paradas para 

descanso e revesamento.

Postura inadequada

Repetitividade

A - extremamente remota, B – remota, C – pouco provável, D – provável, E – frequente / I - desprezível, II - marginal, III - moderada, IV - grave / T – tolerável, M – moderado e NT – não tolerável.

Presença de micro organismos Fungos e bactérias B

Inalação de poeira

II M
Manter o ambiente de trabalho limpo. Treinamentos sobre higiene pessoal. Não 

dividir EPIs, copos e talheres. 

B

I

O

L

Ó

G

I

C

O

A - extremamente remota, B – remota, C – pouco provável, D – provável, E – frequente / I - desprezível, II - marginal, III - moderada, IV - grave / T – tolerável, M – moderado e NT – não tolerável.

R
u

íd
o
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e

 I
m

p
a

c
to

Ondas sonoras provocadas pela detonação de explosivos

V
ib

ra
ç

õ
e

s

Ondas de choque provocadas pela detonação de explosivos
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Vale salientar que a utilização de ferramentas de gerenciamento de riscos do tipo APR 

(Análise Preliminar de Riscos) pode facilitar na elaboração de procedimentos de segurança e 

consequentemente na diminuição de acidentes de trabalho.  

Foi observado que um dos principais riscos existe quando um maciço rochoso é detonado, 

pois ocorre o lançamento da rocha na direção em que foi iniciado o fogo. Os fragmentos de 

rochas são lançados e podem atingir pessoas, animais, equipamentos, moradias etc.  

Portanto, sugere-se que algumas medidas técnicas sejam adotas no desmonte de rochas com 

explosivos tais como: controle da razão de carregamento, diminuição da carga máxima por 

espera, amarração e direção do lançamento e abafamento do desmonte com material arenoso. 

 Para se evitar danos patrimoniais e as pessoas devem-se retirar equipamentos para livra-los 

da direção da detonação, usar telas de borracha para contenção de estilhaços e promover a 

saída das pessoas das proximidades da área de detonação. À medida que os equipamentos são 

retirados, é recomendada a realização de rondas com veículos pela área com o objetivo de 

averiguar a presença de pessoas ou animais nas proximidades e/ou entorno da detonação. É 

importante saber quantas são as pessoas envolvidas na operação de detonação e assim 

confirmar a saída de todos antes da iniciação. Enquanto são realizadas as rondas é importante 

a comunicação por rádios para serem fechados todos os acessos e assim começar a 

confirmação com os colaboradores responsáveis por cada barreira física da saída das pessoas 

envolvidas no processo. 

 

7.Considerações finais 

Observou-se que a operação de desmonte de rochas com explosivos é perigosa. Todavia, se os 

riscos desta atividade forem identificados com as ferramentas propostas, e caso sejam 

implementadas as medidas de controle, os resultados dos trabalhos prevencionistas de 

gerenciamento de riscos podem ser eficazes. 
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Mediante a análise propositiva da ferramenta de gerenciamento de riscos “APR – Análise 

Preliminar de Ricos, observa-se que parte significativa das falhas na operação de desmonte de 

rochas com explosivos podem ser evitadas com ações preventivas e educativas.  

A locação de barreiras físicas e o correto manuseio de explosivos necessitam de uma melhor 

fiscalização dos profissionais de segurança em conjunto com o engenheiro de minas, bem 

como treinamentos e reciclagens para os profissionais que trabalham diretamente na aplicação 

dos explosivos devido aos riscos existentes no processo. 

O reconhecimento da área por meio terrestre e por imagem de satélite, são procedimentos 

importantes para se evitar falhas no procedimento de segurança da detonação. Ao se analisar 

as áreas utilizando as ferramentas propostas consegue-se identificar possíveis riscos de 

acidentes e assim mitiga-los.  

A ferramenta APR – Análise Preliminar de Riscos pode ser eficaz para este tipo de operação 

por ser prática e direta, o que favorece a produção com segurança em áreas de detonação. 

Portanto, a ferramenta proposta aparenta ser  úteis na análise e apreciação de riscos e 

aplicação das mesmas, podem prevenir os trabalhadores do setor de sofrerem com alguma 

doença ou acidente de trabalho.  
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