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RESUMO 

 

 

Neste trabalho estudou-se a fiabilidade da avaliação de riscos ocupacionais centrada 

em 4 métodos de natureza semi-quantitativa (MASqt). Pretendemos investigar se o 

Nível de Risco é independente do MASqt utilizado e avaliar a fiabilidade interanalista 

(reprodutibilidade) e intra-analista (estabilidade) na aplicação do mesmo MASqt, ao 

nível das respetivas variáveis intermédias e Nível de risco. Compreendeu 4 etapas: 

Caracterização da situação de trabalho, Identificação dos perigos e associação dos 

potenciais riscos e respetivas consequências, Estimativa do risco e Valoração do risco. 

A recolha de dados foi feita através de observações livres e sistematizadas, 

recorrendo a registo em vídeo, pesquisa documental, grelhas de análise e 

questionários desenvolvidos para esse fim. Participaram 44 analistas com diferentes 

níveis de formação, experiência e especialização. Para testar as hipóteses de 

investigação recorreu-se ao teste não paramétrico de Friedman, ao Coeficiente Alpha 

de Krippendorff (αK) e à Percentagem de Concordância direta. Na generalidade dos 

casos, registaram-se diferenças estatisticamente significativas e níveis de 

Concordância Fraca (αK < 0,6) entre o Nível de Risco obtido pelos diferentes MASqt, 

pelos mesmo analista e por diferentes analistas. Estes resultados sugerem 

prioridades de intervenção diferentes consoante o MASqt utilizado, o analista e o 

momento da realização da avaliação. 

 

Palavras-chave: Ergonomia; Fiabilidade; Avaliação Interanalista; Avaliação Intra-

analista; Reprodutibilidade; Estabilidade; Consistência; Concordância; Avaliação de 

Risco; Métodos Semi-quantitativos. 
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ABSTRACT 

 

 

Occupational risk assessment reliability was evaluated for 4 semi-quantitative risk 

assessment methods (SqtRAM). We aimed to test if the Risk Level obtained by the 

different SqtRAM was identical for each of the previously identified set of risks and to 

evaluate the intercoder (reproducibility) and intracoder (stability) consistency. The 

study comprised 4 stages: Characterization of work situations; Identification of 

hazards, associated risks and consequences, Risk estimation and Risk evaluation. 

Data collection relied on free and systematized observations and made use of video 

recording, documental research, analysis grids and questionnaires specifically 

developed for this purpose. Forty-four analysts, with different academic background, 

level of experience and level of expertise agreed to participate in this study. The 

nonparametric Friedman test, the Krippendorff’s Alpha Coefficient and Percentage 

Agreement measure were the methods used for testing the formulated hypothesis. 

The results show a significant statistical differences and a general poor concordance 

(αK<0.6) for Risk Level obtained by different SqtRAM and for both reliability 

evaluations (intercoder and intracoder consistency). These results suggest that 

priority actions should regard the SqtRAM used, the analyst and the moment of risk 

assessment completion. 

 

Keywords: Ergonomics; Reliability; Inter-coder assessment; Intra-coder assessment; 

Reproducibility; Stability; Consistency; Agreement; Risk Assessment; Semi-

quantitative approach. 
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INTRODUÇÃO 

Somavia, nas Diretrizes Práticas da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

refere que “nos dias de hoje o progresso tecnológico e as profundas pressões 

competitivas dão origem a rápidas mudanças nas condições de trabalho, nos 

processos de trabalho e na organização de trabalho”(OIT, 2002). Refere, também, que 

“a proteção dos trabalhadores contra as enfermidades, doenças e lesões relacionadas 

com o trabalho faz parte da missão histórica da OIT”, salientando a importância que o 

trabalho seguro representa para a produtividade e crescimento económico.  

A Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho  realça que a Segurança e 

Saúde no Trabalho (SST) é importante para as empresas já que, para além de 

constituir uma obrigação legal e social, está associada à prevenção das lesões e 

doenças dos trabalhadores resultantes do trabalho constituindo, assim, um elemento 

fundamental do êxito de uma empresa (EU-OSHA, 2008a). 

Segundo a mesma fonte, um mau desempenho em matéria de SST tem um impacto 

grande nas pequenas empresas, na medida em que os custos humanos para a 

empresa de um acidente mortal no local de trabalho, de um grande incêndio ou de 

uma ação judicial importante são óbvios (EU-OSHA, 2008a). 

Os dados disponíveis, referentes ao período de 2000-2004, revelaram que a 

Estratégia Comunitária 2002-2006 cedo começou a produzir efeitos positivos, uma 

vez que o número de acidentes de trabalho mortais na UE - 15 diminuiu 17% e a taxa 

de incidência de acidentes de trabalho que implicam uma ausência superior a 3 dias 

foi reduzida de 20% (Comissão das Comunidades Europeias, 2007). A mesma fonte 

refere, ainda, que apesar destes progressos, os resultados do quarto inquérito 

europeu sobre as condições laborais indicam que muitos trabalhadores europeus 

continuam a considerar que o trabalho que realizam representa uma ameaça à 

Segurança e à Saúde. A este propósito, a Comissão das Comunidades Europeias 

(2007) salienta que: 

 cerca de 28% dos trabalhadores na Europa declaram sofrer de problemas de 

saúde não acidentais, que são, ou podem ser causados, ou agravados, pelo 
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emprego que têm atualmente ou tiveram no passado, e em  média, 35% dos 

trabalhadores afirmam que o seu trabalho apresenta riscos para a sua saúde. 

 a redução dos riscos profissionais não é homogénea em termos de categoria de 

trabalhadores, de empresas ou mesmo de sector de atividade. Assim, há 

categorias de trabalhadores que continuam a estar excessivamente expostos 

(jovens, trabalhadores em empregos precários, trabalhadores mais velhos, e 

trabalhadores migrantes)1, há certas categorias de empresas que se encontram 

mais vulneráveis e há certos sectores de atividade que continuam a ser mais 

perigosos (a este nível podemos destacar a construção/engenharia civil, a 

agricultura, a pesca, os transportes, a saúde e os serviços sociais). 

Refletindo as conclusões do comunicado da comissão das comunidades europeias, o 

papel da SST é fundamental para reforçar a competitividade e a produtividade das 

empresas e contribuir para a viabilidade dos sistemas de proteção social, na medida 

em que se traduz numa redução dos custos dos acidentes, incidentes e doenças 

profissionais e em motivação acrescida por parte dos trabalhadores. 

A importância legal atribuída à SST (Diretiva 89/391/CEE do Conselho, de 12/06, 

antigo Decreto-Lei nº 441/91, de 14/11 e Lei nº 99/2003, de 27/8, e atual Lei nº 

102/2009, de 10/9) vem destacar o papel crucial que a Avaliação de Riscos assume 

em todo o processo de gestão de riscos, conferindo-lhe mesmo um lugar central nas 

abordagens preventivas. Na verdade, a preocupação de integrar a Avaliação de Risco 

na prevenção é referida no artigo 4º da Convenção nº 155 da OIT, de 22 de Junho de 

1981 (OIT, 1981), onde se impõe aos Estados membros da OIT a integração de uma 

política nacional que seja coerente, em matéria de Segurança e Saúde dos 

Trabalhadores e do Ambiente de trabalho e que tenha por objetivo a prevenção dos 

acidentes de trabalho e dos perigos para a saúde dos trabalhadores, através da maior 

redução possível das causas dos riscos. Por seu turno, a EU-OSHA (2008b), refere que 

                                                                 

1 Segundo EU-OSHA (2008b) fazem ainda parte desta categoria os trabalhadores com deficiência, as 
mulheres grávidas e lactantes, o pessoal inexperiente ou sem formação, os trabalhadores de 
manutenção, os trabalhadores imunocomprometidos, trabalhadores com problemas de saúde, como 
bronquite, e ainda, trabalhadores sob medicação suscetível de aumentar a sua vulnerabilidade ao 
dano. 
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a Avaliação de Riscos constitui a base de uma gestão eficaz da SST e é fundamental 

para reduzir os acidentes de trabalho e as doenças profissionais. Se for bem realizada, 

esta avaliação pode melhorar a SST, bem como, de um modo geral, o desempenho das 

empresas. Esta noção é corroborada por Demichela, Piccinini, e Romano (2004) ao 

considerarem que os procedimentos relevantes de qualquer Sistema de Gestão da 

Segurança dependem dos resultados da Avaliação de Risco. 

Assim, sendo a prevenção entendida como toda a ação para evitar ou diminuir os 

riscos profissionais, julgamos ser lícito afirmar que a prevenção deve integrar o 

desenvolvimento sistemático de uma sequência metodológica, capaz de contribuir 

para as adequadas disposições e medidas a adotar em todas as fases e domínios da 

atividade da empresa. Nessa sequência metodológica, a Avaliação de Risco constitui, 

então, a etapa chave do processo de prevenção, na medida em que, ao permitir 

conhecer a existência do risco, bem como a sua natureza, contribui com informação 

muito importante para o planeamento das intervenções preventivas adequadas 

(Carvalho, 2007). 

Não obstante a obrigação legal associada à Avaliação de Risco, sabemos que é da 

responsabilidade de cada empresa e/ou serviço definir os processos de avaliação 

utilizados, já que em termos metodológicos não existem regras estabelecidas sobre a 

forma como esta deve ser realizada (Carvalho & Melo, 2007a, 2008a). 

Esta ideia está de acordo com a Comissão Europeia, a qual salienta dois princípios que 

devem estar sempre presentes na Avaliação de Riscos (European Commission, 1996):  

 A Avaliação de Riscos deve ser estruturada para garantir que todos os perigos 

importantes, e respetivos riscos, não ficam esquecidos, mesmo aqueles 

associados às tarefas que são realizadas esporadicamente, ou fora do horário 

normal de trabalho; 

 Quando um risco é identificado, deve-se começar por questionar se o risco é 

absolutamente necessário ou se pode ser eliminado pela abolição do perigo 

que o origina. 
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Segundo Ozog (2009), a Avaliação de Risco corresponde ao processo de identificação 

dos riscos de segurança e à determinação do custo efetivo na redução do mesmo. O 

mesmo autor salienta que, embora a maior parte das organizações reconheçam a 

necessidade das Avaliações de Risco, muitas não têm as ferramentas, os recursos nem 

a experiência para o fazer quantitativamente. Assim, estas organizações recorrem a 

métodos de Avaliação de Risco de natureza qualitativa (MAQl) ou de natureza semi-

quantitativa (MASqt), tais como as matrizes de risco. 

Cox (2008) refere que as matrizes de risco são populares em múltiplas aplicações, 

nomeadamente na análise do risco no terrorismo, na gestão de projetos de 

construção de estradas, na construção de escritórios, nas mudanças de clima e na 

própria gestão de risco empresarial. Refere ainda que, apesar da sua utilização ser 

incentivada pelas próprias Normas Nacionais e Internacionais entre várias 

organizações e consultores de risco, como são o caso da Military Standard (MIL-STD-

882D) e da AS/NZS 4360:1999, poucas pesquisas validam rigorosamente o seu 

desempenho na real melhoria das decisões de gestão do risco.  

Embora as matrizes de risco sejam reconhecidamente fáceis de utilizar, se não forem 

adequadamente concebidas, podem constituir um problema ao originarem falsos 

níveis de segurança (Ozog, 2009). 

Tendo presente que as avaliações com recurso a MASqt são, na maior parte dos casos, 

as ferramentas disponíveis para levar a cabo as obrigações impostas pela legislação, 

já que são métodos generalistas e normalmente de fácil aplicação, não podemos 

descorar a lacuna existente na validação dos resultados das suas aplicações, pelo que 

a questão permanece: Será que os resultados das Avaliações de Risco, realizadas à 

mesma situação, são estáveis quando levadas a cabo: 

 pelo mesmo analista, embora recorrendo a diferentes métodos de avaliação 

(apesar de apresentarem características semelhantes)? 

 por diferentes analistas, recorrendo ao mesmo método de avaliação? 

 pelo mesmo analista e pelo mesmo tipo de método mas realizadas em 

momentos diferentes? 
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Poucos são os estudos que refletem a preocupação de comparar os resultados das 

Avaliações de Risco aquando da utilização de diferentes métodos, em particular os 

métodos centrados nas matrizes de risco. Em Portugal, os poucos estudos que se 

conhecem, de Carvalho (2007) e de Branco, Baptista e Diogo (2007), vêm reforçar a 

necessidade de se aprofundar o conhecimento científico neste domínio, para garantir 

a Fiabilidade das Avaliações de Risco efetuadas.  

De referir, que esta temática revelou-se, e continua a revelar-se, bastante pertinente e 

atual, facto evidenciado pelo lugar que ocupa nos congressos e encontros científicos 

na área da Ergonomia, da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, de há uns anos a 

esta parte, sendo mesmo considerada uma das prioridades de intervenção 

estabelecidas na política de Segurança e Saúde da União Europeia, para o período 

2007-2012 (Comissão das Comunidades Europeias, 2007). 

Âmbito do Estudo 

Considerando o exposto, pretendemos verificar que coerência existe entre os 

resultados obtidos, por diferentes analistas, aquando da aplicação de diferentes 

métodos de Avaliação de Risco de natureza semi-quantitativa, a partir de uma 

situação de trabalho previamente analisada e caracterizada. 

Para tal, esta dissertação está organizada em três partes essenciais: 

 a primeira parte, que integra as folhas de anterrosto e de rosto, o resumo e o 

abstract, os agradecimentos, os índices (geral, de figuras, de gráficos e de  

quadros) e a listagem de abreviaturas utilizadas; 

 a segunda parte, relativa ao estudo propriamente dito, diz respeito ao corpo da 

dissertação; 

 a terceira parte, que integra as referências bibliográficas e os apêndices de 

apoio à compreensão do estudo. 

No que diz respeito à segunda parte, ou seja, ao corpo da dissertação, esta está 

subdividida em quatro capítulos principais: 
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 No primeiro Capítulo, intitulado de Enquadramento teórico, reflete-se a revisão 

da literatura científica relevante para a problemática em análise. Com esta 

revisão procuramos situar e sistematizar a temática estudada, em particular, a 

relacionada com a Avaliação de Risco, a qual é concretizada a partir da 

clarificação de conceitos de base, bem como, na apresentação de alguns 

estudos realizados nesse domínio.  

A terminar, clarificam-se os objetivos e a pertinência do estudo. Ao nível dos 

objetivos, apresentamos as seis questões de investigação (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 e 

Q6), identificamos o contexto de aplicação do estudo e, explicamos, ainda, 

outros conceitos associados aos objetivos do estudo, nomeadamente, as 

perspetivas da Fiabilidade. Ao nível da pertinência do estudo, damos enfâse à 

sua atualidade e importância. 

 No segundo Capítulo, intitulado de Metodologia, são apresentados os planos 

operacionais da metodologia utilizada a partir da caracterização e 

identificação das principais etapas do estudo.  

Deste modo, começa-se por definir as quatro etapas do estudo e apresentam-

se os principais objetivos associados a cada uma, bem como, os momentos da 

sua execução.  

De seguida, passa-se para o protocolo experimental, onde se começa por 

definir as variáveis do estudo, para cada uma das etapas, e onde se procede à 

identificação das variáveis, dependentes e independentes, em função da 

respetiva etapa.  

Compreendidas as várias etapas, são apresentados(as) os diversos 

instrumenos/métodos/técnicas utilizados(as) e/ou desenvolvidas para a 

recolha dos dados, de acordo com a especificidade da mesma. Ao longo deste 

processo são, ainda, definidos os respetivos objetivos e procedimentos de 

aplicação. 

A terminar este Capítulo, e após compreendido todo o protocolo experimental, 

dá-se relevância: 
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-  aos métodos utilizados, para a Avaliação de Risco, fazendo a sua 

descrição detalhada; 

-  à amostra – que face às características particulares deste estudo foi 

desdobrada em três subamostras: a dos métodos utilizados, a das 

tarefas vs situações analisadas e a dos participantes ou analistas que 

integraram o estudo. Nesta última subamostra, foram, ainda, 

definidos os critérios de seriação adotados para a constituição de 

grupos de subamostra, importantes para a verificação da 6ª questão 

de investigação (Q6).  

- ao tratamento dos dados, onde explicamos e justificamos os 

testes/métodos usados para verificação das várias questões de 

investigação. 

 No terceiro Capítulo, intitulado de Apresentação e discussão dos resultados, 

fazemos a apresentação dos resultados, de acordo com as hipóteses 

formuladas e à luz da revisão bibliográfica apresentada. Deste modo, a 

apresentação dos resultados é efetuada em duas partes.  

- a primeira apresenta os resultados do questionário desenvolvido para 

a etapa 3 do estudo (Questionário LimeSurvey) e a síntese dos 

resultados da Avaliação de Risco efetuada.  

- a segunda, reporta-se aos resultados dos testes às hipóteses 

subjacentes às questões formuladas. 

 Por último, no quarto Capítulo, intitulado de Conclusões, são reforçados os 

principais resultados, dando-se ênfase aos mais relevantes, de acordo com os 

objetivos do estudo. São, ainda, identificadas algumas das limitações deste 

estudo e traçadas algumas perspetivas de prolongamento da investigação 

realizada. 
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I. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Neste capítulo faz-se uma exposição do problema estudado, a qual será dividida em 

duas partes. Na primeira parte apresentaremos um breve enquadramento geral, 

visando situar a temática escolhida, ou seja, será efetuada uma descrição sumária de 

alguns aspetos relacionados com a temática em foco nomeadamente, conceitos de 

base, tipos de Avaliações de Risco e suas principais características, vantagens e 

desvantagens. Apresenta-se, ainda, uma síntese de resultados de trabalhos já 

realizados. Na segunda será definido o problema, fazendo referência aos objetivos do 

estudo, bem como à sua pertinência. 

1. Enquadramento Geral 

1.1. AVALIAÇÃO DE RISCO - CONCEITOS DE BASE 

A terminologia utilizada na avaliação do risco é frequentemente confusa, já que os 

mesmos conceitos, ou termos, podem assumir diferentes significados, consoante a 

fonte consultada (Aven & Renn, 2009; European Commission, 1996; Hartlén, Fällman, 

Back, & Jones, 1999; Main, n.d.). Desta forma, começar-se-á por esclarecer alguns dos 

termos fundamentais para uma adequada interpretação da temática em questão.  

Genericamente, pode considerar-se que uma Avaliação de Risco não é mais do que um 

exame cuidadoso, realizado nos locais de trabalho, de forma a detetar os 

componentes aí existentes, capazes de causar dano(s) ao(s) trabalhador(es) 

exposto(s).  

De acordo com van Duijne, van Aken e Schouten (2008) e com Marhavilas, 

Koulouriotis, e Mitrakas (2011) trata-se dum processo sistemático para avaliar o 

impacto, a ocorrência e o resultado das atividades humanas que envolvem produtos 

ou sistemas com características perigosas. A sua realização deve conseguir dar 

resposta a três perguntas: 

 “O que pode dar errado?"; 

 "Quão provável é que isso possa acontecer? "; 
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 "Se isso acontecer, quais são as consequências prováveis?" 

Ou ainda, é um procedimento sistemático de classificação/hierarquização dos riscos 

de acordo com a importância relativa associada com probabilidade e perda estimada, 

baseada numa análise prévia e identificação de todos os fatores de risco potenciais e 

dados históricos fiáveis (Ni, Chen, & Chen, 2010). 

Em suma, podemos dizer que se trata de um processo dinâmico que reúne um duplo 

objetivo: 

 Estimar a importância (magnitude) que um determinado risco pode ter para a 

segurança e saúde dos trabalhadores, no trabalho, resultante das 

circunstâncias em que o perigo pode ocorrer. 

 Obter, na sequência do objetivo anterior, a informação necessária para que o 

empregador reúna condições para uma tomada de decisão apropriada, 

nomeadamente informação sobre a necessidade e o tipo de medidas 

preventivas e de proteção a adotar (Comissão Europeia, 1997; van Duijne et 

al., 2008; Marhavilas, Koulouriotis, & Mitrakas, 2011; Ni et al., 2010; OIT, 2002; 

Roxo, 2003). 

Subjacente à noção de Avaliação de Risco existem dois conceitos importantes a 

distinguir: o de Perigo e o de Risco.  

Embora a literatura seja unânime na definição destes dois conceitos, uma vez que se 

encontram no centro de todo o processo, parece-nos importante clarificá-los.  

1.1.1. Perigo  

Segundo Stern e Fineberg (1996, como citado em Hartlén et al., 1999, p. 5) “(...) o 

perigo é um ato ou um fenómeno que possui potencial para produzir dano ao ser 

humano ou ao que eles valorizam”. 
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De acordo com a norma NP 4397 (IPQ, 2008, p. 8), o perigo é entendido como “fonte, 

situação ou ato com um potencial para o dano, em termos de lesão ou afeção da 

saúde, ou uma combinação destas”. Refere-se à propriedade ou capacidade intrínseca 

de uma coisa (materiais, equipamentos, métodos e práticas de trabalho, ...) 

potencialmente causadora de danos (seja sobre as pessoas ou no ambiente) 

(Comissão Europeia, 1997; Høj & Kröger, 2002; Reniers, Dullaert, Ale, & Soudan, 

2005a).  

Segundo o Health and Safety Executive (HSE) (2003, p. 2), o perigo significa ainda 

“qualquer coisa” que pode causar dano/ferimento (produto químico, eletricidade, ...).  

Para Gadd, Keeley, e Balmforth (2003, p. 1), o perigo “refere-se à fonte do risco (...) é 

uma qualquer situação, física ou objeto, que tem potencial para causar dano nas 

pessoas”. 

1.1.2. Risco  

Antigamente, o risco era definido como o perigo de ser mordido por algo que estava 

infetado (Ni et al., 2010).  

Segundo Rosenbloom (1972, como citado em Ni et al., 2010, p. 1269) o risco é 

considerado “(...) uma incerteza de perda” ou “(...) a alteração dos resultados futuros 

numa determinada circunstância e num período específico” (citando, agora, Williams 

e Heins, 1985). 

De acordo com a norma NP 4397 (IPQ, 2008, p. 10), o risco é entendido como uma 

“combinação da Probabilidade de ocorrência de um acontecimento ou de 

exposição(ões) perigosos e da Gravidade de lesões ou afeções da saúde que possam 

ser causadas pelo acontecimento ou pela(s) exposição(ões)”. A mesma definição é 

assumida por Hartlén et al. (1999). 

Para o HSE (2003, p. 2), o risco é “ uma Probabilidade, alta ou baixa, de que alguém irá 

ser ferido pelo perigo, e uma indicação de quão grave o dano poderá ser”. Dito de 

outra forma, é “a possibilidade de que alguém ou algo será negativamente afetado 
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pelo perigo” (HSE, 2001, p. 6; Marhavilas, Koulouriotis, & Mitrakas, 2011; Woodruff, 

2005) ou ainda, é definido como “a medida sob a incerteza da severidade de um 

perigo”(Høj & Kröger, 2002, p. 339). 

Segundo Aven e Renn (2009, p. 1), o conceito de risco pode ser usado como “valor 

expectável, distribuição de probabilidade, incerteza e como um evento”. 

Para Donoghue (2001) e para Xavier e Serpa (2006), o risco pode ser definido através 

das seguintes expressões: 

 combinação de incerteza e de dano;  

 relação entre o perigo e as medidas de segurança;  

 combinação entre o evento, a probabilidade e as suas consequências. 

Em termos práticos, pensamos que o risco é a Probabilidade de alguém poder sofrer 

um dano como consequência da exposição a um determinado perigo, evidenciando 

assim que é a exposição ao perigo que faz emergir o risco, pelo que um perigo isolado 

jamais constituirá risco (Carvalho, 2007). Por outras palavras, o risco é o resultado de 

uma relação estabelecida entre o perigo e as medidas de prevenção e de proteção 

adotadas para o controlar, já que, à medida que os níveis de segurança aumentam, a 

Probabilidade do perigo se transformar em risco, diminui. 

Na perspetiva de Ni et al. (2010), o risco envolve três componentes básicas: 

 Fator de risco/perigo – considerado com a condição que leva à perda 

potencial; 

 Perdas – incluindo todos os tipos de perda inesperada, nomeadamente 

casualidades e os custos financeiros decorrentes do risco. 

 Incidente – considerado como o componente-chave, ou seja, como a razão 

direta que transforma uma perda potencial numa perda real. 

Para estes autores, cada uma das componentes é, aparentemente, indispensável para 

constituir o risco. 
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Relativamente ao conceito de risco importa ainda referir que (Ni et al., 2010): 

 Tem uma existência objetiva - Pode-se atenuar, controlar, transferir ou fugir 

do risco, mas nunca se pode eliminá-lo completamente, mesmo com o maior 

esforço. 

 É abrupto - Devido à limitação para a sua perceção ou conhecimento, as 

pessoas são frequentemente atacadas pelo risco num momento repentino e 

sem qualquer pré-aviso; 

 É sempre prejudicial - caso contrário não pode ser descrito como risco. 

Quando o risco se manifesta, as pessoas vão sofrer alguma perda, grande ou 

pequena, fatal ou escusável;  

 É incerto -  Nunca se pode saber se e quando o risco vai manifestar-se;  

 Está em desenvolvimento - Por exemplo, alguns tipos de risco aparecem com o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia (ex.: a radiação nuclear ou a 

poluição do meio ambiente são dois exemplos típicos).  

Entre estas características, a incerteza e perigosidade são dois fatores chave do 

conceito de risco, razão pela qual as definições de risco, geralmente, se resumem à 

combinação da probabilidade de um evento com as suas consequências. 

1.1.3. Avaliação de Risco  

Segundo a norma NP 4397 (IPQ, 2008), a Avaliação de Risco pode ser encarada como 

uma ferramenta muito útil à tomada de decisões, fazendo mesmo parte integral de 

qualquer sistema de gestão. 

Gadd et al. (2003) consideram a Avaliação de Risco como sendo a componente 

essencial para a concretização das fases de “planeamento e implementação”, previstas 

nos Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho (SGSST).  

Na realidade, pensamos que o processo de Avaliação de Risco deverá resultar na 

compreensão do nível de significância que um dado risco representa para uma dada 
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situação. Torna-se, assim, promotor das decisões relacionadas com a implementação 

de medidas de controlo e redução do mesmo.  

A Avaliação de Risco constitui um processo dinâmico, uma vez que, os riscos 

profissionais que a entidade patronal se vê obrigada a avaliar, quer no plano do 

enquadramento geral (Código do trabalho – Lei nº 99/2003 de 27 de Agosto, sua 

regulamentação – Lei nº35/2004 de 29 de Julho e respetivas atualizações e a Lei nº 

102/2009 de 10 de Setembro), quer no plano do enquadramento específico (como é o 

caso dos diversos diplomas específicos de SST), não ficam definitivamente 

determinados, mas vão evoluindo à medida que alterações se vão efetuando, em 

função: 

 do desenvolvimento progressivo das condições de trabalho; 

 da investigação em matéria de riscos profissionais, tal como previsto no 

Acórdão de 15/11/2001, Proc. C-49/00 do tribunal de Justiça da União 

Europeia (Roxo, 2003). 

Segundo Hartlén et al. (1999) e Roxo (2003), na Avaliação de Risco pretende-se 

conhecer em que medida uma dada situação de trabalho é segura, ou por outras 

palavras, pretende-se objetivar se o Nível de Risco é aceitável, ou se outras medidas de 

controlo devem ser postas em prática para o controlar e reduzir. 

Em síntese, e tal como já referimos em Carvalho (2007, p. 7) a “Avaliação de Risco 

deverá ser realizada periodicamente, para que qualquer alteração, quer em termos de 

produto, quer em termos de processo, não desencadeie novas situações de perigo, 

possibilitando, assim, um acompanhamento progressivo e adequado dos mesmos”. 

 

1.2. FASES DA AVALIAÇÃO DE RISCO 

A Avaliação de Risco é frequentemente descrita como um processo constituído por 

três fases distintas: a identificação dos perigos e riscos, a estimativa do risco e a 

valoração de risco (van Duijne et al., 2008). 
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Segundo Gadd et al. (2003) e Roxo (2003), a Avaliação de Risco deve envolver duas 

fases: 

 A Análise de Risco, que visa determinar a Magnitude do risco; 

 A Valoração do Risco, que visa avaliar o significado que o risco assume. 

A Figura 1 esquematiza as duas fases da Avaliação de Risco, bem como a sua relação 

num processo de gestão do risco, onde se apresenta como constituindo a sua primeira 

etapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(adaptado de ISO/IEC (1999), Roxo (2003), van Duijne et al. (2008) e ISO (2009)) 

Legenda: R = Risco, P = Probabilidade G = Gravidade 

Figura 1 – Fases de um processo de gestão de risco profissional. 

 

Por Gestão de Risco entende-se “o processo conjunto de avaliação do risco e de 

controlo do risco que compreende a aplicação sistemática de políticas de gestão, 

procedimentos e práticas de trabalho para analisar, valorar e controlar o risco” 

(Burriel Lluna (1999) como citado em Roxo, 2003, p. 40).  
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De acordo com Ni et al. (2010), a Avaliação de Risco constitui a etapa chave de 

qualquer processo de gestão dos riscos, uma vez que dos resultados dessa avaliação 

depende a fase de Controlo. 

1.2.1. Análise de Risco 

A Análise de Risco, também designada por Avaliação de Risco nalgumas fontes 

(Hartlén et al., 1999), objetiva uma análise pormenorizada, através da decomposição 

detalhada do objeto que foi selecionado para alvo de avaliação (uma simples tarefa, 

um local, um equipamento, uma situação, uma organização ou até o próprio 

sistema...), visando, na opinião de Roxo (2003): 

 a caracterização dos riscos; 

 o seu modo de desenvolvi-
mento; 

 a probabilidade de ocorrência; 

 a sua extensão; 

 e o potencial danoso. 

 

Neste sentido, a concretização da Análise de Risco deve compreender 3 etapas, como 

se pode visualizar na Figura 1: 

 Identificação do perigo e possíveis consequências; 

 Identificação das pessoas expostas; 

 Estimativa do risco (R = P x G). 

 

1.2.1.1. Identificação do perigo e possíveis consequências 

Na identificação do perigo pretende-se verificar que perigos estão presentes numa 

dada situação de trabalho e suas possíveis consequências, em termos dos danos que 

possam vir a ser sofridos pelas pessoas expostas aos mesmos.  
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A identificação das possíveis consequências pode assumir abordagens diversas 

consoante os objetivos definidos. Segundo Gadd et al. (2003), a identificação das 

possíveis consequências, decorrentes da exposição ao perigo, pode recair na 

avaliação de umas das duas seguintes opções: 

 avaliação do Quem, ou seja, do nº de pessoas potencialmente afetadas, ou  

 avaliação dos Efeitos, ou seja, da Severidade/Gravidade do dano 

potencialmente causado. 

Estas duas abordagens, associadas à identificação das possíveis consequências, são 

determinadas pela existência de dois tipos de medida do Risco: Risco Individual e 

Risco Social.  

Segundo IChemE (1995, como citado em Gadd et al., 2003, p. 15), entende-se por 

Risco Individual “a Frequência com que um indivíduo espera sofrer um dado nível de 

dano como Consequência da exposição a um determinado perigo” e por Risco Social “a 

relação entre a Frequência e o número de pessoas que sofrem de um nível específico 

de dano, numa dada população, como consequência da exposição ao perigo”. 

Gadd et al. (2003, p. 15) acrescentam ainda, citando agora AlChemE (1989), que os 

riscos Individuais e Sociais “são diferentes formas de apresentação da mesma 

combinação de Frequência e Consequência2”. Por fim, concluem que o Risco Individual 

deve ser entendido como a medida do risco para um indivíduo em particular, 

enquanto que, o Risco Social é a medida do risco para a sociedade como um todo. 

Em síntese, podemos considerar que: 

  Se o objetivo for avaliar o Risco Individual, a estimativa da magnitude das 

consequências pode ser obtida pela determinação da Severidade com que um 

determinado nível de dano será experienciado;  

 

                                                                 

2 Entenda-se por Frequência e Consequência, respetivamente, a Probabilidade e Gravidade, ou seja, as 
duas variáveis necessárias para a estimativa do risco (Figura 1). 
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 Se o objetivo for avaliar o Risco Social, a estimativa da magnitude das 

consequências (a Gravidade ou a Severidade) pode ser obtida pela 

determinação do número de pessoas que podem experienciar/sofrer um 

determinado nível de dano. Neste caso é muito importante considerar todas as 

pessoas afetadas, o que vai para além das pessoas diretamente relacionadas 

com a execução das tarefas avaliadas, por exemplo. 

Nesta etapa, os perigos associados à realização da atividade de trabalho podem 

decorrer do resultado de um, ou da combinação, dos seguintes componentes: 

substâncias, máquinas, processos, organização do trabalho, ambiente, modos 

operatórios, pessoas ou circunstâncias, pelo que, para a sua concretização deve 

começar-se por reunir o máximo de informação pertinente, nas mais variadas fontes 

disponíveis: legislação, manuais de instruções das máquinas, fichas de dados de 

segurança das substâncias ou preparações perigosas, processos e métodos de 

trabalho, dados estatísticos relativos à ocorrência de acidentes, experiência dos 

trabalhadores, normas internacionais relevantes, entre outros (Gadd et al., 2003; 

Main, 2004; Roxo, 2003). 

Esta etapa é considerada por Gadd et al. (2003) e por Main (2004), como a mais 

crítica em todo o processo de uma Avaliação de Risco, na medida em que um perigo 

não identificado é um (ou mais) Risco(s) não avaliado(s) e, consequentemente, não 

controlado(s).  

No que respeita às metodologias utilizadas para a identificação dos perigos, estas 

podem ser definidas em função do objeto em análise, do âmbito da análise e dos 

recursos disponíveis. Esta etapa deve ser convenientemente planeada e organizada, 

de forma a conseguir classificar-se as diversas naturezas dos perigos existentes (ex.: 

perigos associados aos processos de trabalho, às fontes de energia, aos produtos, às 

máquinas, etc...). As técnicas mais utilizadas são as Listas de verificação (check-list), as 

entrevistas com elementos da empresa e o brainstorming.  
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1.2.1.2. Identificação das pessoas expostas  

Esta é uma etapa que naturalmente não está dissociada da etapa anterior, mas que 

surge como independente pela importância atribuída na estimativa de uma das 

variáveis da etapa que se segue. Ou seja, a estimativa do risco (fase subsequente) 

prevê o conhecimento, objetivo ou subjetivo, da Gravidade ou Severidade que um 

determinado dano ou evento indesejado pode assumir, bem como, da Probabilidade 

de ocorrência do mesmo. Esta Probabilidade de ocorrência vai depender: 

 da Frequência da exposição; 

 e também do tipo de pessoas expostas, já que as características do Indivíduo 

devem ser vistas como co-fatores de risco (Malchaire, 2003), ou seja, o nível de 

formação, de sensibilização, de experiência, idade, suscetibilidade individual, 

etc., condicionam a Probabilidade de sofrer um determinado nível de dano. 

 

De acordo com alguns autores (Comissão Europeia, 1997; Gadd et al., 2003; HSE, 

2003) é importante considerar todas as pessoas que poderão estar expostas, ou seja, 

não só os trabalhadores diretamente afetos ao posto de trabalho em análise, mas 

também todos os outros trabalhadores no espaço de trabalho. Importante, ainda, é 

considerar também aqueles que podem não estar sempre presentes, tais como: 

clientes, visitantes, construtores, trabalhadores de manutenção, assim como grupos 

de sujeitos que possam ser particularmente vulneráveis: trabalhadores jovens e 

inexperientes, grávidas e lactantes, trabalhadores deficientes, trabalhadores com 

imunidade deficiente ou doença crónica, ou, ainda, trabalhadores que tomam 

medicação passível de aumentar a sua suscetibilidade.  
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1.2.1.3. Estimativa do risco 

A 3ª etapa da Análise de Risco tem por objetivo a quantificação da Magnitude do risco, 

ou seja, a determinação da sua criticidade.  

Genericamente, a Magnitude do risco resulta de uma relação estabelecida entre a 

Probabilidade e a Gravidade, sendo representada pela equação seguinte (Eq. 1) 

(Donoghue, 2001; Fernandes, 2006; Gadd et al., 2003; Pickering, 2010; Roxo, 2003; 

Woodruff, 2005): 

 RISCO (R) = Probabilidade (P) X Gravidade (G) (Eq. 1) 

A estimativa destas duas variáveis assume particularidades consoante os métodos 

utilizados. Assim, verifica-se que a Probabilidade geralmente está associada a uma das 

seguintes situações:  

 à ocorrência de um determinado dano;  

 à ocorrência de uma circunstância perigosa3 (que corresponde à probabilidade 

de um perigo resultar num evento indesejado);  

 à frequência de exposição a um determinado perigo/circunstância perigosa; 

 à combinação de duas das variáveis anteriores. 

Por outro lado, a Gravidade associa-se às consequências prováveis da concretização 

de uma das situações anteriores, as quais podem ser avaliadas em termos de: 

 danos materiais;  

 danos pessoais; 

 sobre ambas as situações. 

Consoante as abordagens seguidas, cada uma das variáveis deve ter em consideração 

uma multiplicidade de fatores (Quadro 1), tal como sugere Main (2004).  

                                                                 

3 Corresponde àquilo que alguns autores referem como cenário de risco, o qual descreve a interação 
ente a pessoa e o sistema/produto que possui características perigosas (van Duijne et al., 2008). 
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Quadro 1 – Fatores que afetam cada uma das variáveis envolvidas na Estimativa do Risco. 

Gravidade Probabilidade 

- O tipo de lesões; 
- O tipo de doenças; 
- O nº de fatalidades; 
- O tempo de produção perdido; 
- A extensão (dimensão) do estrago em termos 

de envolvimento; 
- O valor perdido com bens/equipamentos; 
- As próprias características da exposição. 

- Frequência, duração e extensão da exposição; 
- Fatores Humanos envolvidos na realização 

das tarefas: características individuais, 
formação/ sensibilização para os perigos, ...; 

- Histórico das tarefas /máquinas; 
- Ambiente de Trabalho; 
- Fiabilidade dos sistemas de segurança; 
- Possibilidade para anular/utilizar as medidas 

de proteção. 

                             (adaptado de Main, 2004) 

A literatura é unânime ao considerar que na estimativa de cada uma das variáveis (P) 

e (G), devem ser tidas em consideração as medidas de segurança já implementadas 

(ex. sistemas de deteção e combate a incêndio, proteção de segurança num 

determinado equipamento, procedimentos de segurança associados à realização de 

determinada tarefa, entre outros), uma vez que estas irão interferir na Magnitude do 

risco.  

Segundo Marhavilas e Koulouriotis (2008), esta etapa é considerada como sendo a 

mais crucial em todos os processos de Avaliação dos Riscos existentes nos locais de 

trabalho, em particular, aqueles que estão sujeitos a condições de trabalho instáveis 

(Indústria e Construção), contrariando o já referido no ponto 1.2.1.1. Considerando 

que a estimativa destas duas variáveis pode assumir algumas particularidades, 

consoante se recorra a métodos de avaliações de natureza quantitativa, semi-

quantitativa ou qualitativa (Gadd et al., 2003; Ni et al., 2010), a escolha do método 

deve ter em conta: 

 O objetivo da avaliação (Risco de quê?; Risco para quem?; Risco devido a 

quê?); 

 O nível de detalhe para a avaliação (necessário ou pretendido); 

 Os recursos disponíveis (humanos e técnicos); 

 A natureza dos perigos e respetiva complexidade.
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1.2.2. Valoração do Risco  

A valoração do risco corresponde à fase final da Avaliação de Risco e visa comparar a 

Magnitude do risco com padrões de referência e estabelecer o grau de aceitabilidade 

do mesmo. Trata-se de um processo de comparação entre o valor obtido na fase 

anterior – Análise de Risco – e um referencial de risco aceitável (Roxo, 2003). 

Nesta fase deve reunir-se informação que permita: 

 Avaliar as medidas de controlo implementadas; 

 Priorizar as necessidades de implementação de medidas de controlo; 

 Definir as ações de prevenção/proteção e correção a implementar. 

Em suma, o resultado desta fase deve permitir a definição das ações de melhoria, que 

podem assumir caráter de curto ou longo prazo. 

Subjacentes ao conceito de Valoração do Risco surgem dois conceitos que merecem a 

nossa atenção. São eles os conceitos de Aceitabilidade e o de Tolerabilidade, os quais 

passamos a descrever. 

 

1.3. ACEITABILIDADE VERSUS TOLERABILIDADE 

A noção de aceitabilidade do risco assume alguma ambiguidade na literatura 

consultada, já que, para uns vem referida como sendo sinónimo de “risco tolerável” 

(BSI, 2004; IPQ, 2008; Roxo, 2003), enquanto para outros, estes dois termos devem 

ser diferenciados (Uva & Graça, 2004; Worsell, 2000). 

De acordo com Uva e Graça (2004, p. 161), o risco é considerado aceitável “quando a 

avaliação do risco permite, à luz do conhecimento científico, determinar a mais baixa 

prioridade de gestão do risco”. Por outro lado, “a tolerabilidade ou não tolerabilidade 

resulta no essencial da avaliação entre o custo do controlo dos riscos e os benefícios 

daí resultantes.”, ou seja, na ótica destes autores parece que a tolerabilidade está mais 
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relacionada com a relação custo-benefício (associada ao controlo dos riscos) e a 

aceitabilidade com a possibilidade técnico-científica da redução desse risco.  

Nesta perspetiva, e tal como referem Malchaire (2003) e Freitas (2008), um pouco ao 

contrário da prática estabelecida, “reduzir a exposição ao valor-limite não é 

suficiente, se for possível fazer melhor”, ou seja, considerando as palavras de Uva e 

Graça (2004), para que o risco seja aceitável deve ser reduzido ao valor mais baixo 

possível. Esta abordagem está de acordo com a perspetiva de uma intervenção ALARP 

(As Low As Reasonably Practicable), isto é, reduzir o risco ao mais baixo nível 

possível. 

Para Fishhoff et al. (1984, como citado em Roxo, 2003), a aceitabilidade corresponde 

ao risco de acidente ou falha em que os atores de um sistema aceitam incorrer 

conscientemente, apesar de se dispor de soluções conhecidas ou potenciais que, sem 

dúvida, podem ainda reduzir esse risco. Segundo os mesmos autores, tais soluções 

contêm um agregado de inconvenientes que levam à sua renúncia (tais como o seu 

custo, o desempenho, a qualificação das pessoas ...). Em suma, de acordo com estes 

autores, a aceitabilidade do risco não se resume ao desconhecimento de medidas de 

controlo passíveis de eliminar o risco, mas sim, a um processo consciente na escolha 

da opção mais aceitável, pelo que pensamos que a noção de aceitabilidade do risco 

integrada na fase de valoração do risco pode ser comparável à noção de 

tolerabilidade, ou seja, de “risco tolerável”. De acordo com estes autores, o risco é 

tolerável se a sua redução não for possível tecnicamente, ou se o custo subjacente for 

desproporcionado em relação ao benefício obtido. Esta opinião é partilhada por 

Malchaire (2003), que defende que o caráter aceitável ou não do risco deve ser 

apreciado em função do risco em si, mas também da viabilidade da sua redução.  

Por outro lado, a NP 4397 (IPQ, 2008, p. 8), ao considerar que “Risco Aceitável é o 

risco que foi reduzido a um nível que pode ser tolerado pela organização tomando em 

atenção as suas obrigações legais e a sua própria política interna da SST”, vem 

corroborar a tolerabilidade como sinónimo de aceitabilidade. A norma BS8800 (BSI, 

2004) reforça o sentido agora apresentado. A Figura 2 esquematiza a relação 

existente entre estes dois conceitos. 
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(adaptado de HSE (2001) e de Teixeira e Guedes Soares (2007)) 

Figura 2 - Relação entre os conceitos de Risco Aceitável e Risco Tolerável. 

Em síntese, e considerando os conceitos de aceitabilidade e de tolerabilidade, parece-

nos legítimo referir que a valoração do risco, em particular no domínio da Segurança 

no Trabalho, se refere a um processo de definição qualitativa que envolve uma 

dimensão de considerável subjetividade, em particular, como consequência da 

subjetividade associada à estimativa das variáveis a montante da valoração do risco 

(a Probabilidade e a Gravidade). Por outro lado, no domínio da Higiene do Trabalho, 

os mesmo conceitos podem aparecer claramente definidos, diminuindo a 

subjetividade associada aos processos de valoração do risco, já que um conjunto 

significativo de situações é alvo de definição de valores quantitativos referenciados 

na legislação que estabelece prescrições quanto a determinados riscos específicos 

(ex.: níveis de ruído, dose de radiações ionizantes, valores limites de exposição a 

determinadas substâncias químicas, ...).  

 

1.4. IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO DE RISCO 

Tal como já foi referido, a Avaliação de Riscos constitui a primeira fase do processo de 

gestão de riscos, permitindo aos empregadores identificar as medidas que devem 
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tomar para melhorar a segurança e a saúde no local de trabalho, bem como a 

produtividade. A importância associada à Avaliação de Risco é de tal ordem que a EU-

OSHA desenvolveu, recentemente, uma campanha de informação à escala europeia 

sobre esta temática. Esta campanha conferiu especial atenção aos sectores de alto 

risco e às pequenas e médias empresas (PME) (EU-OSHA, 2009).  

Com a publicação da diretiva-quadro comunitária 89/391/CEE, de 12 de Junho, em 

1989, a Avaliação de Riscos tornou-se uma prática corrente na organização da 

prevenção no local de trabalho, conduzindo a que centenas de milhares de empresas, 

em toda a Europa, avaliem regularmente os seus riscos. Não obstante, os números 

relativos a acidentes de trabalho e a doenças profissionais revelam que ainda são 

necessárias melhorias (Hääläinen, Takala, & Saarela, como citado em EU-OSHA, 

2009). A mesma fonte, refere que: 

 na UE, todos os anos milhões de pessoas sofrem lesões ou desenvolvem 

problemas graves de saúde no local de trabalho; 

 a cada três minutos e meio, morre uma pessoa na UE por causas relacionadas 

com o trabalho. Isto significa que morrem anualmente cerca de 167 000 

pessoas na sequência de acidentes relacionados com o trabalho (7500) ou de 

doenças profissionais (159 500);  

 a cada quatro segundos e meio, um trabalhador na UE tem um acidente que o 

força a permanecer em casa, pelo menos, três dias úteis. O número de 

acidentes de trabalho que resultam em três ou mais dias de ausência por 

doença é muito elevado, excedendo 7 milhões por ano. 

Se considerarmos que aos acidentes sofridos e às doenças contraídas no local de 

trabalho estão associados custos onerosos para as várias partes (custos humanos - 

para os trabalhadores e as suas famílias, custos para as organizações – associados ao 

aumento das ausências por doença e da rotatividade do pessoal, bem como de uma 

menor motivação do pessoal e custos para o governo - decorrentes dos pesados 

encargos suportados pelos sistemas de saúde) é fácil perceber que uma boa e 

adequada avaliação dos riscos pode representar uma série de benefícios, tais como 

(EU-OSHA, 2009): 
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 A criação de condições de trabalho seguras que permite às empresas reduzir 

os custos decorrentes de acidentes de trabalho e de doenças profissionais; 

 A diminuição das taxas de ausência por doença e, consequentemente, a 

redução do número de ocorrências faz descer os custos do seguro; 

 O aumento da competitividade das empresas como resultado de uma redução 

da rotatividade do pessoal.  

Tal como refere a EU-OSHA (2009), a Avaliação de Riscos constitui a pedra angular da 

abordagem europeia da SST, e existem boas razões para isso. Se os riscos não forem 

avaliados, ou devidamente tratados, não é possível iniciar um processo de gestão de 

riscos adequado e dificilmente serão tomadas medidas preventivas apropriadas. Em 

contrapartida, a avaliação sistemática dos riscos pode melhorar a Segurança e a 

Saúde no local de Trabalho e, de um modo geral, o desempenho das empresas.  

A Avaliação de Riscos é o processo de apreciação dos riscos para a SST decorrentes de 

perigos no local de trabalho. É, pois, uma análise sistemática de todos os aspetos do 

trabalho, que identifica:  

 aquilo que é suscetível de causar lesões ou danos; 

 a possibilidade de os perigos serem eliminados e, se tal não for o caso,  

 as medidas de prevenção ou proteção que existem, ou deveriam existir, para 

controlar estes riscos. 

Na Europa há empresas de diferentes dimensões que realizam com êxito as suas 

Avaliações de Riscos. Contudo, a Avaliação de Riscos ainda não é uma tarefa 

generalizada, pelo que os dados empíricos que a seguir se apresentam demonstram 

que a situação ainda pode ser melhorada, especialmente no que respeita às PME (EU-

OSHA, 2009): 

 Segundo um inquérito realizado em 2004, em França, 76% das empresas com 

20 ou mais trabalhadores afirmam ter realizado uma Avaliação de Riscos e 

elaborado a documentação necessária;  
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 Nos Países Baixos, dados da Inspeção de Trabalho holandesa relativos a 2006 

mostram que, entre as empresas mais pequenas, com 1 a 4 trabalhadores, 42% 

realizaram uma Avaliação de Riscos (o equivalente a 53% das empresas que 

têm entre 5 e 9 trabalhadores). Esta percentagem ascende a 81% nas 

empresas com 10 a 99 trabalhadores e a 97% nas empresas com mais de 100 

trabalhadores; 

 Em Itália, um inquérito de 2005 mostra que 88,5% das empresas com menos 

de 50 trabalhadores realizaram uma Avaliação de Riscos. Este valor ascende a 

93,4% para as empresas com mais de 50 trabalhadores. Entre as empresas 

com menos de 50 trabalhadores, 84,5% documentaram as Avaliações de 

Riscos, enquanto entre as empresas com mais de 50 trabalhadores esta 

percentagem foi de 92,6%; 

 De acordo com o quinto inquérito nacional sobre as condições de trabalho, 

realizado em Espanha,  em 2003, 61% das entidades patronais dos sectores da 

indústria e dos serviços afirmam ter realizado, ou estar a realizar, uma 

Avaliação de Riscos. Comparativamente com o inquérito anterior, de 1999, 

esta percentagem duplicou; 

 Na Alemanha, um inquérito de 2005 mostra que 30% das empresas com 1 a 9 

trabalhadores realizaram uma Avaliação de Riscos. Entre as empresas com 10 

a 49 trabalhadores, esta percentagem era de 54% e nas empresas com 50 a 

249 trabalhadores era de 80%. Entre as grandes empresas com 250 ou mais 

trabalhadores97 % tinham avaliado os seus riscos; 

 Na Letónia, num inquérito realizado em 2006, três quartos das entidades 

patronais indicaram que não tinham efetuado uma Avaliação de Riscos, ou que 

apenas tinham efetuado uma avaliação parcial, e apenas 22% dos inquiridos 

afirmou ter procedido a uma avaliação integral dos riscos. Comparando com os 

dados de um inquérito anterior, pode concluir-se que o número de empresas 

que realizou uma avaliação integral de riscos aumentou, de 15%, em 2002, 

para 22%, em 2006. 

É de salientar que em Portugal não foram encontrados registos sobre esta matéria. 
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Ainda, de acordo com EU-OSHA (2009), uma Avaliação de Riscos de boa qualidade, 

incluindo documentação, revisão e estabelecimento de planos de ação, continua a ser 

um importante desafio. São de realçar os dados estatísticos que se apresentam: 

 Segundo um inquérito mais aprofundado sobre Avaliações de Risco realizado 

em Itália, em 2000-2002, 95% das empresas declararam ter realizado 

Avaliações de Risco, mas apenas 54% afirmaram tê-las revisto. Além disso, em 

23% dos casos, os trabalhadores expostos aos riscos não estão identificados e, 

em 21% dos casos, as informações não são suficientes (quando existem), nem 

existe uma descrição das medidas de prevenção e de proteção.  

 Este inquérito revela ainda que a participação dos trabalhadores no processo 

de Avaliação de Riscos é mais significativo nas empresas de maior dimensão: 

41% nas empresas mais pequenas (6-10 trabalhadores), contra 57% nas 

maiores (200 e mais trabalhadores).  

 No Reino Unido, um inquérito realizado pelo Trade Union Congress, em 2007, 

junto de representantes para a Segurança, revelou que menos de três em cada 

dez (28%) se afirmam satisfeitos com a sua participação na realização da 

Avaliação de Riscos. Quarenta e quatro por cento afirmam não ter participado 

de todo na avaliação e 27% declaram que a sua participação não foi suficiente.  

 De acordo com um inquérito realizado pela Confederação de Sindicatos 

Dinamarquesa (LO), em 2003, três quartos das empresas cumpriram a 

obrigação de registar os resultados da Avaliação de Riscos num documento 

escrito. Quatro quintos destas empresas afirmam não ter tido qualquer 

dificuldade em elaborar o documento. Dois terços consideram que a realização 

da Avaliação de Riscos teve um impacto positivo nas condições de trabalho, 

enquanto 40% afirmam que a Avaliação de Riscos melhorou o diálogo entre a 

direção e os trabalhadores.  
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1.5. METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO DE RISCO VERSUS MÉTODOS DE VALORAÇÃO 

DO RISCO  

Em termos metodológicos, não existem regras fixas sobre a forma como a Avaliação 

de Risco deve ser efetuada. De qualquer modo, na intenção de uma avaliação deverão 

ser considerados dois princípios que se revelam fundamentais (Comissão Europeia, 

1997): 

 Estruturação da operação, de modo a que sejam abordados todos os perigos e 

riscos relevantes; 

 Identificação do risco, de modo a equacionar se o mesmo pode ser eliminado. 

Qualquer que seja a metodologia que se pretenda implementar, a abordagem deverá 

ser comum e integrar os seguintes aspetos (adaptado de Comissão Europeia, 1997): 

 Caracterização do meio circundante do local de trabalho; 

 Identificação das tarefas realizadas; 

 Observação da atividade; 

 Consideração da opinião das pessoas envolvidas na avaliação; 

 Consideração de situações de referência; 

 Consideração de fatores externos que podem afetar as condições de trabalho. 

Em síntese, pensa-se que as metodologias de Avaliação de Risco devem ser eficientes 

e suficientemente detalhadas para possibilitar uma adequada hierarquização dos 

riscos e consequente controlo. Tal como referem alguns autores (Gadd et al., 2003; 

HSE, 2006), o rigor das avaliações deve ser proporcional à complexidade do problema 

e à magnitude previsível do risco envolvido.  

 

Para as fases de estimativa e de valoração dos riscos, podem ser empregues três 

principais categorias de métodos de Avaliação de Risco (Marhavilas, Koulouriotis, & 

Gemeni, 2011; Ni et al., 2010; Roxo, 2003):  
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 Métodos de Avaliação Qualitativos (MAQl); 

 Métodos de Avaliação Quantitativos. (MAQt); 

 Métodos de Avaliação Semi-Quantitativos (MASqt). 

1.5.1. Métodos de Avaliação Qualitativos 

Os MAQl consistem em exames sistemáticos realizados nos locais de trabalho, com 

vista à identificação de situações capazes de provocar dano às pessoas. Esta avaliação 

baseia-se numa avaliação subjetiva da adequação das medidas preventivas adotadas, 

não exigindo que se siga, de forma explícita, todos os passos apresentados Figura 1 

(pág.15) (Gadd et al., 2003).  

Geralmente, com os MAQl recorre-se a uma avaliação de cenários individuais, 

estimando os diferentes riscos na base da resposta a questões do tipo “o que 

acontecerá se ....?”. 

Os MAQl referem-se a avaliações puramente qualitativas da Severidade e da 

Probabilidade, sem que haja qualquer registo numérico associado. 

Este tipo de método é apropriado para avaliar situações simples, cujos perigos 

possam ser facilmente identificados pela observação e comparados com princípios de 

boas práticas, existentes para circunstâncias idênticas.  

Marhavilas, Koulouriotis e Gemeni (2011) fazem uma revisão das técnicas de análise 

e Avaliação de Risco e propõem como MAQl todo um conjunto de técnicas que no seu 

conjunto consideramos que são particularmente úteis para a fase de identificação dos 

perigos: 

- Check-lists; 
- What if Analysis; 
- Auditorias de segurança; 
- Preliminary Hazards Analysis (PHA); 
-  

- Failure Mode and Effects 
Analysis (FMEA); 

- Hazard and Operability Study 
(HazOP); 

- Task Analysis. 
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Orientações sobre o modo de utilização, a aplicabilidade, as vantagens e desvantagens 

destas técnicas de identificação de perigos podem ser encontradas em diversas fontes 

(Freitas, 2008; Marhavilas, Koulouriotis, & Gemeni, 2011; Reniers et al., 2005a). 

1.5.2. Métodos de Avaliação Quantitativos 

As avaliações quantitativas envolvem a quantificação objetiva dos diferentes 

elementos do risco, nomeadamente, da Probabilidade e da Gravidade das 

consequências. 

São métodos que visam obter uma resposta numérica da Magnitude do risco, pelo que, 

o cálculo da Probabilidade faz recurso a técnicas sofisticadas de cálculo que integram 

dados sobre o comportamento das variáveis em análise. Permitem determinar um 

padrão de regularidade na Frequência de determinados eventos. A quantificação da 

Gravidade recorre a modelos matemáticos de consequências, de forma a simular o 

campo de ação de um dado agente agressivo e o cálculo da capacidade agressiva em 

cada um dos pontos desse campo de ação, estimando então os danos esperados 

(Roxo, 2003).  

Este tipo de métodos é particularmente útil nos casos de risco elevado ou de maior 

complexidade (ex.: na indústria nuclear, na indústria química, etc...). Para a aplicação 

de MAQt existe uma variedade de metodologias e técnicas especiais que devem ser 

utilizadas na etapa da identificação dos perigos. A especificidade destas metodologias 

e técnicas recomenda que não devem ser utilizadas de modo indiscriminado para 

qualquer situação. Na opinião de Gadd et al. (2003), as diversas metodologias e 

técnicas disponíveis apresentam diferentes níveis de robustez e fragilidade, pelo que 

devem ser cautelosamente selecionadas. 
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1.5.3. Métodos de Avaliação Semi-Quantitativos 

Quando a avaliação realizada pelos MAQl se torna insuficiente para alcançar uma 

adequada valoração de risco e a complexidade subjacente aos MAQt não justifica o 

custo associado à sua aplicação, pode recorrer-se a MASqt. 

Neste tipo de métodos estima-se o valor numérico da Magnitude do risco (R), a partir 

de uma relação pré-estabelecida entre a estimativa da Probabilidade do risco (P) se 

materializar e a Gravidade esperada (G) das lesões de acordo com a (Eq. 1, pág. 20).  

Os métodos integrados nesta categoria geralmente recorrem a escala de 

hierarquização da Probabilidade, da Gravidade e do Índice de Risco, as quais 

apresentam uma relação ordinal entre os vários níveis apresentados. 

Dentro desta categoria de métodos podemos considerar os Métodos das Matrizes4  ou 

os métodos de avaliação baseados numa relação proporcional5, o equivalente aos 

Métodos de Matriz Simples e Métodos de Matriz Composta referidos por Carvalho 

(2007), contrariando um pouco a taxonomia adotada por Marhavilas, Koulouriotis, e 

Gemeni (2011) , que os integram nos MAQt e a taxonomia adotada por Cox, Babayev, 

e Huber (2005) que os integram nos MAQl.  

Após esta breve referência aos diferentes tipos de métodos, apresentamos, no Quadro 

2, as principais vantagens e limitações que lhes estão associados. 

 

 

 

 

                                                                 

4 designadas por Risk Matrix Approach (RMA) ou Original Risk Matrix (ORM) por Ni et al. (2010), ou 
ainda, por The Decision Risk Assessment Matrix (DRAM) por Reniers et al. (2005a). 

5 designadas por The Proportional Risk-assessment Technique (PRAT), como é o caso do método de 
William T. Fine (Roxo, 2003) ou do método desenvolvido por Marhavilas, Koulouriotis, e Mitrakas 
(2011). 
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Quadro 2 – Vantagens e limitações associadas aos MAQl, MAQt e MASqt. 

MÉTODOS VANTAGENS LIMITAÇÕES 

MAQl 

Métodos simples, que não requerem 
quantificação nem cálculos; 
Não exigem grandes níveis de qualificação 
de quem os aplica; 
Não requerem identificação exata das 
consequências; 
Tornam exequível o envolvimento dos 
diferentes elementos da organização. 

São subjetivos por natureza; 
Dependem muito da experiência dos 
avaliadores; 
Não permitem efetuar análises 
Custo/Benefício. 

MAQt 

Permitem resultados objetivos 
(mensuráveis); 

Permitem a análise do efeito da 
implementação de medidas de controlo 
de risco; 

Permitem efetuar análises 
Custo/Benefício; 

Assumem linguagem objetiva (facilitando 
a sensibilização da administração). 

Apresentam complexidade e morosidade de 
cálculos; 

Necessitam de metodologias estruturadas – 
necessitam de dispor de base de dados 
experimentais ou históricos de adequada 
Fiabilidade e representatividade; 

São bastante onerosos – requerem recursos 
humanos experientes e com formação 
adequada; 

Requerem elevada quantidade e diferentes 
tipos de informação; 

Revelam dificuldade na valoração 
quantitativa do peso da falha humana (erro 
de decisão, de comunicação, entre outros). 

MASqt 

Métodos relativamente simples e de fácil 
aplicação; 

Identificam as prioridades de intervenção 
através da identificação dos principais 
riscos; 

Sensibilizam os diferentes elementos da 
organização. 

Apresentam subjetividade associada aos 
descritores utilizados nas escalas de 
avaliação; 

São fortemente dependentes da experiência 
dos avaliadores.  

(adaptado de Gadd et al. (2003), Marhavilas, Koulouriotis, e Gemeni (2011), Ni et al. (2010) e Reniers et al. (2005a))  
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1.6. ESTUDOS NO DOMÍNIO DA AVALIAÇÃO DE RISCO 

1.6.1. Abordagens qualitativas versus quantitativas  

A preocupação com a Fiabilidade associada ao uso de determinados métodos de 

Avaliação de Risco não é recente. Um estudo realizado por Aven (2008) refere que 

nas Avaliações de Risco de natureza quantitativa – que designámos por MAQt – onde 

o risco é quantificado utilizando valores expectáveis de probabilidades e frequências, 

o cálculo do Nível de Risco é tendencioso e inclui fortes elementos de arbitragem. Este 

mesmo autor refere, ainda, que o próprio valor encontrado pela quantificação pode 

certamente ser questionado. Para Aven (2008), as análises quantitativas podem ser 

perfeitamente substituídas pelas análises semi-quantitativas, onde a avaliação é 

baseada no suporte de informação recolhida aquando da análise de risco. O risco 

pode não ser adequadamente descrito e avaliado pela simples referência da 

probabilidade e do valor expectável. Há necessidade de analisar o que está para além 

dos resultados probabilísticos do risco das abordagens quantitativas.  

Na opinião deste autor, as abordagens centradas em avaliações quantitativas 

requerem, frequentemente, uma forte simplificação e suposições, e como 

consequência, certos fatores podem ser ignorados ou não assumirem o peso que lhes 

é devido. Nas abordagens qualitativas ou semi-quantitativas – que designámos por 

MASqt – pode-se compreender melhor a noção de risco, tendo em conta os fatores 

subjacentes que influenciam o risco. Em contraste com o uso predominante das 

abordagens quantitativas, o nível de precisão da descrição do risco está de acordo 

com a precisão da ferramenta de análise do risco.  

Cox et al. (2005) questionam se as avaliações baseadas em MASqt podem ou não 

melhorar as decisões. O autor compara os resultados obtidos entre MASqt e MAQt, 

estabelecendo algumas limitações teóricas sobre a compatibilidade associada. Na 

opinião do autor, este tipo de ferramenta pode gerar dois tipos de erros:  
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 Hierarquização invertida das situações de risco encontradas, ou seja, 

atribuição de níveis de risco qualitativo superiores a situações que têm riscos 

quantitativos inferiores; 

 Ausência de conhecimento coerente associado à hierarquização fornecida, por 

exemplo: a) atribuir o rótulo de risco qualitativo elevado a situações com 

pequenos riscos quantitativos; b) atribuir as mesmas classificações a riscos 

que diferem por muitas ordens de magnitude. 

Assim, e tal como sugere o autor, apesar de consensualmente atraentes, os MASqt 

podem não fornecer informações suficientes para discriminar com precisão entre o 

“quantitativamente pequeno” e “quantitativamente grande”. 

Estas conclusões sugerem, em nossa opinião, a necessidade de se validarem as 

metodologias usadas, no sentido de se conhecerem os critérios para a sua adequada 

aplicabilidade. 

1.6.2. A abordagem semi-quantitativa 

Os MASqt são, atualmente, muito utilizados. Tal como refere Cox (2008), a sua 

utilização para priorizar e orientar a alocação de recursos tem sido bem recomendada 

em normas nacionais e internacionais. 

Já Reniers, Dullaert, Ale, e Soudan (2005b) estavam de acordo com esta ideia ao 

defenderem que as matrizes de risco são ferramentas adequadas para a classificação 

do risco uma vez que, de acordo com a lista de prioridades de intervenção sugerida, 

as medidas de prevenção/proteção podem ser adotadas. 

Cox (2008) reforça que as matrizes de risco são populares em múltiplas aplicações, 

nomeadamente na análise do risco ao terrorismo, na gestão de projetos de construção 

de estradas, na construção de escritórios, nas mudanças de clima e na própria gestão 

de risco empresarial. Refere ainda que, apesar da sua utilização ser incentivada pelas 

próprias Normas Nacionais e Internacionais, entre várias organizações e consultores 

de risco, como são o caso da Military Standard 882C e AS/NZS 4360:1999, poucas 



I. Enq. Teórico/Enquadramento Geral 

36 

pesquisas validam rigorosamente o seu desempenho na real melhoria das decisões de 

gestão do risco.  

No estudo realizado por Cox (2008), salientam-se algumas das limitações que podem 

estar associadas à sua utilização, a partir da análise de algumas das propriedades 

matemáticas dessas matrizes de risco, sendo de destacar: 

 Fraca resolução – as matrizes de risco típicas podem, corretamente e sem 

ambiguidades, comparar apenas uma pequena fração (i.e., menos de 10%) de 

pares de perigos selecionados aleatoriamente; elas podem atribuir avaliações 

idênticas para riscos quantitativamente muito diferentes (escala comprimida);  

 Erros – as matrizes de risco podem equivocamente avaliar em níveis 

qualitativamente superiores, riscos quantitativamente mais pequenos. Em 

particular, nos casos em que há uma correlação negativa entre os parâmetros 

em avaliação, Frequência e Severidade, as matrizes podem mesmo ser 

prejudiciais, conduzindo a más decisões;  

 Fraca alocação de recursos – a alocação efetiva de recursos para reduzir o risco 

não pode ser baseada na categorização fornecida pelas matrizes de risco;  

 Inputs e Outputs ambíguos – a categorização da Severidade não pode ser feita 

objetivamente para Consequências incertas. Os Inputs utilizados nas matrizes 

de risco (ex.: categorias de Frequência e Severidade) e os Outputs resultantes 

(ex.: Nível de Risco) requerem interpretação subjetiva, e diferentes utilizadores 

podem obter níveis de risco diferentes para um mesmo risco quantitativo.  

Estas limitações sugerem que as matrizes de risco devem ser utilizadas com alguma 

precaução e apenas com uma cuidada explicação dos julgamentos subjacentes. 

Cox (2008) demonstrou que, em geral, as matrizes de risco qualitativas e semi-

quantitativas apresentam capacidades limitadas para reproduzir corretamente o 

risco avaliado pelos modelos quantitativos, especialmente quando as duas variáveis 

do risco (ex.: Frequência e Severidade) têm correlação negativa. Além disso, as 

decisões de gestão do risco efetivas não podem, em geral, ser baseadas num 

mapeamento ordenado das categorias avaliadas – Frequência e Severidade – em 
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decisões ou prioridades recomendadas de gestão do risco, assim como a alocação de 

recursos ótima pode depender crucialmente de outras informações quantitativas, tais 

como o custo das diferentes medidas de correção, a redução do risco que conseguem, 

o constrangimento orçamental e a possibilidade de interação entre riscos ou medidas 

de correção. 

O autor refere, ainda, que a categorização da Severidade pode estar inerente a 

julgamentos subjetivos e/ou decisões arbitrárias acerca de como agregar múltiplos, 

pequenos ou frequentes eventos, em categorias com menor Frequência, mas com 

Consequências mais severas. O recurso a julgamentos subjetivos e o subjacente 

potencial para a existência de inconsistências, quando efetuados por pessoas 

diferentes, implica que pode não haver forma objetiva e correta para utilizar uma 

matriz de risco.  

Assim, o autor defende que o significado da matriz de risco pode estar longe de ser 

transparente, iludindo a sua aparente simplicidade. Em geral, não existe uma única 

maneira para interpretar e comparar os resultados obtidos pelas matrizes de risco, 

que podem não fornecer esclarecimentos acerca das escalas e dos julgamentos 

subjetivos utilizados por aqueles que as constroem. Em particular, se algumas 

consequências graves são variáveis aleatórias, com uma variância suficientemente 

elevada, então não se pode garantir que o risco que recebe uma classificação elevada, 

na matriz de risco, seja realmente maior do que o risco que recebe uma classificação 

menor.  

Em síntese, Cox (2008) sugere que as matrizes de risco devem ser utilizadas com 

precaução. Defende, ainda, que as matrizes de risco não suportam necessariamente 

boas decisões na gestão do risco, pelo que considera que são necessárias pesquisas 

urgentes para: 

 melhor caracterizar as condições sob as quais, o recurso à sua utilização, são 

mais prováveis de serem úteis/prejudiciais para a tomada de decisão na gestão 

do risco;  
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 o desenvolvimento de técnicas de apoio à sua elaboração, por forma a 

maximizar (limitar) os benefícios (desvantagens) decorrentes da sua 

utilização.  

1.6.3. Comparação de métodos semi-quantitativos 

Tal como já foi referido, poucos são os estudos que refletem a preocupação de 

comparar os resultados das Avaliações de Risco aquando da utilização de diferentes 

métodos, em particular os métodos centrados nas matrizes de risco. Os estudos 

realizados por Carvalho (2007) e por Branco et al. (2007) vêm reforçar a necessidade 

de se aprofundar o conhecimento científico neste domínio, para garantir a Fiabilidade 

das Avaliações de Risco efetuadas.  

O estudo realizado por Carvalho (2007) centrou-se na análise comparativa entre 10 

métodos de Avaliação de Risco de natureza semi-quantitativa (MASqt). Com este 

estudo pretendeu-se investigar se o Nível de Risco obtido pelos diferentes MASqt era 

idêntico, para cada um dos riscos previamente identificados, e se o Tipo de risco 

identificado poderia influenciar o Nível de Risco obtido por esses mesmos MASqt.  

Aplicaram-se 10 MASqt para estimar e valorar 150 riscos decorrentes da realização 

de 6 tarefas de manutenção. O estudo compreendeu 4 etapas: Caracterização da 

Situação de Trabalho; Identificação dos Perigos e associação dos potenciais riscos e 

respetivas consequências; Estimativa do Risco e Valoração do Risco. A aplicação dos 

vários métodos para estimar o Nível de Risco foi efetuada pelo mesmo avaliador, que 

utilizou, intencionalmente, os mesmos critérios de julgamento. Na maioria dos casos 

(90%), foram registadas diferenças estatisticamente significativas para o Nível de 

Risco obtido com os diferentes métodos. 

Para a maioria das categorias de risco (77%), verificou-se que a escolha do método 

não deve ser independente do Tipo de risco a avaliar. A ausência de diferenças 

significativas entre os resultados obtidos com os métodos de 3 níveis de Índice de 

Risco revelou consistência em 33% dos casos (análise a posteriori). Para os métodos 

com 4 e 5 níveis de Índice de Risco, a consistência foi verificada em 14,8% e 14,6% dos 
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casos, respetivamente. Encontrou-se algum consenso na potência revelada pelos 

métodos, no que se refere à proteção que conferem ao trabalhador. 

Apesar das diferenças se terem revelado significativas, na maioria dos testes 

realizados, a potência associada a esses resultados foi considerada limitada, já que, na 

opinião de Carvalho e Melo (2007a, 2007b, 2008a, 2008b), existe alguma incoerência 

entre os descritores associados a cada nível das escalas de Índice de Risco 

disponibilizadas pelos métodos. Neste sentido, os autores reforçam que, 

independentemente da validade intrínseca de cada método, a sua escolha não deverá 

ser feita de forma aleatória. 

Branco et al. (2007) procuraram avaliar os resultados da aplicação de dois métodos 

de Avaliação de Risco semelhantes e de utilização frequente. Os métodos escolhidos 

foram o “método simplificado” e um método matricial semi-quantitativo, utilizados na 

indústria extrativa. À semelhança do estudo apresentado anteriormente, a aplicação 

foi efetuada sempre pelo mesmo avaliador, para que os critérios de julgamento 

utilizados aquando da aplicação dos dois métodos fossem os mesmos. Neste estudo 

foram analisados 62 acontecimentos potenciais, em quatro zonas de trabalho 

previamente definidas e com características distintas. Apesar dos autores reforçarem 

que é fundamental a disponibilidade de métodos de Avaliação de Risco expeditos, da 

análise efetuada resultou que, em mais de 60% das situações analisadas, as 

conclusões não eram equivalentes. Assim, e sem prejuízo da validade intrínseca de 

cada método, Branco et al. (2007) apresentam como conclusões primordiais do 

estudo que a escolha do método deverá ser objeto de uma análise mais cuidada, 

sendo aferido de acordo com o alvo que se pretende avaliar, o que é reforçado nos 

resultados apresentados por Carvalho (2007).  

Marhavilas e Koulouriotis (2008) desenvolveram e analisaram, as bases teóricas de 

duas ferramentas de Avaliação de Risco de natureza semi-quantitativa (de acordo 

com o nosso sistema classificativo apresentado no ponto 1.5) que, posteriormente, 

aplicaram numa indústria de extrusão de alumínio, usando dados reais de eventos 

indesejados ou de acidentes (i.e., potenciais fontes de perigo), registados pelos 

engenheiros de segurança, durante um período de 5 anos e meio (1999-2004). A 
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análise dos resultados, no que diz respeito ao Nível de Risco obtido por cada um dos 

métodos utilizados, para cada uma das fontes de perigo identificadas, revela que os 

mesmos não são compatíveis, ao contrário do defendido pelos autores. A ausência de 

tratamento estatístico e a presença de escalas de Índice de risco com número de níveis 

diferente (um dos métodos hierarquiza os riscos numa escala de 5 níveis enquanto o 

outro, numa escala de 4 níveis) dificulta uma análise mais detalhada. Contudo, das 

nove fontes de perigo identificadas verificou-se que: 

 no método com escala de 5 níveis, 8 das situações obtiveram uma classificação 

de nível 5 (ou seja, não são necessárias ações imediatas, mas é requerida 

vigilância dos eventos) e 1 obteve a classificação de nível 4 (ou seja, são 

requeridas  ações ou medidas de supervisão,  antes de 1 ano). 

 no método com escala de 4 níveis, as mesmas nove situações foram 

distribuídas por três níveis: 

- 2 obtiveram a classificação de nível 1 (situação inaceitável – são 

necessárias ações imediatas e urgentes para eliminar a fonte de 

perigo); 

- 4 obtiveram a classificação de nível 2 (situação indesejável – são 

necessárias ações para eliminar a fonte de perigo); 

- 3 obtiveram a classificação de nível 3 (situação aceitável com controlo 

–não são necessárias ações imediatas, mas requer vigilância das fonte 

de perigo). 

Tais constatações evidenciam a ausência de compatibilidade entre os dois MASqt 

utilizados. 

Na mesma linha de ideias, Marhavilas, Koulouriotis e Mitrakas (2011) aplicaram dois 

MASqt (o PRAT - Proportional Risk Assessment Technique e o DRAM - Decision Risk 

Assessment Matrix) numa empresa pública fornecedora de energia elétrica. Os 

resultados disponibilizados, no que diz respeito ao Nível de Risco obtido por cada um 

dos métodos utilizados, para cada uma das fontes de perigo identificadas, vêm revelar 

que os mesmos não são compatíveis entre si. À semelhança do estudo anterior, foram 
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utilizados métodos com escalas de Índice de risco de número de níveis diferente (um 

dos métodos hierarquiza os riscos numa escala de 5 níveis - PRAT, enquanto o outro 

numa escala de 6 níveis - DRAM).  

A comparação entre métodos com escalas diferentes para a variável Índice de risco 

torna, naturalmente, mais difícil a análise. Contudo, pela análise dos descritores, 

associados a cada um dos níveis, foi possível estabelecer uma relação entre os níveis 5 

e 6 do método DRAM e o nível 5 do método PRAT. Entre os restantes níveis 1, 2, 3 e 4, 

existe equivalência entre os dois métodos.  

Assim, considerando a síntese dos resultados obtidos, parece-nos lícito considerar 

que não existe compatibilidade entre os dois MASqt utilizados: 

 no método PRAT, com escala de 5 níveis, as 21 situações foram distribuídas 

por quatro níveis: 

- nenhuma obteve a classificação de nível 1 (ou seja, são requeridas  

ações imediatamente); 

- 1 obteve a classificação de nível 2 (ou seja, são requeridas  ações ou 

medidas de supervisão antes de 1 dia); 

- 7 obtiveram a classificação de nível 3 (ou seja, são requeridas  ações 

ou medidas de supervisão antes de 1 mês); 

- 4 obtiveram a classificação de nível 4 (ou seja, são requeridas  ações 

ou medidas de supervisão antes de 1 ano); 

- 11 obtiveram a classificação de nível 5 (ou seja, não são necessárias 

ações imediatas, mas é requerida vigilância dos eventos). 

 no método DRAM, com escala de 6 níveis, as mesmas 21 situações foram 

distribuídas pelos seguintes 4 níveis: 

- 1 obteve a classificação de nível 1 (situação rejeitável – risco 

inaceitável); 

- 6 obtiveram a classificação de nível 2 (situação inaceitável– risco 

inaceitável); 
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- 9 obtiveram a classificação de nível 3 (situação censurável – risco 

deve ser reduzido); 

- 7 obtiveram a classificação de nível 4 (situação indesejável – risco 

deve ser reduzido); 

- nenhuma obteve as classificações de nível 5 (situação aceitável - risco 

requer vigilância) e 6 (situação aceitável). 
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2. Definição do Problema 

Atualmente, a ausência de princípios ergonómicos na conceção dos postos de 

trabalho é reconhecida como um fator que serve de travão ao aumento da 

produtividade e à melhoria da qualidade de vida dentro das empresas. Na verdade, 

uma conceção não ergonómica origina, frequentemente, uma falta de motivação nos 

trabalhadores envolvidos e uma elevada prevalência de doenças profissionais. Tais 

factos podem conduzir a elevados custos para a empresa que, por vezes, se objetivam 

no aumento do absentismo, do turnover e dos próprios acidentes de trabalho. 

A Ergonomia, ao perspetivar a otimização das interações entre o ser humano e o meio 

que o rodeia, segundo critérios de segurança, eficiência, sáude e conforto, torna 

indubitável que a eliminação de todos os perigos e/ou controlo dos riscos, presentes 

em qualquer situação de trabalho e/ou utilitária, está patente no seu objetivo geral, 

refletindo uma clara orientação no sentido da promoção da Segurança e Saúde no 

Trabalho. 

Do exposto nos pontos anteriores, podemos dizer que a Avaliação de Risco constitui o 

elemento central de todo o processo de prevenção, na medida em que, ao permitir 

conhecer a existência dos riscos, bem como a sua natureza, contribui com informação, 

como já referimos, para o planeamento das intervenções preventivas adequadas.  

Na maior parte dos casos, a legislação não determina que tipo de método de Avaliação 

de Risco deve ser utilizado. No entanto, como foi referenciado no ponto 1.5, diversos 

são os métodos disponíveis, pelo que a seleção deve ser adequada ao nível de 

complexidade do sistema em análise. 

Tendo em consideração as limitações associadas às avaliações quantitativas, em 

particular a complexidade envolvida e os custos associados (decorrentes do tempo 

requerido, da formação exigida aos profissionais que a aplicam, etc.), as avaliações 

semi-quantitativas e qualitativas merecem uma atenção especial, já que se tornam, na 

maior parte dos casos, as ferramentas disponíveis para levar a cabo as obrigações 

impostas pela legislação (Carvalho, 2007).  



I. Enq. Teórico/Definição do problema 

44 

Da análise ao estudo realizado por Marhavilas, Koulouriotis, e Gemeni (2011), é 

possível evidenciar que os MASqt são os mais utilizados. Não obstante as vantagens 

destas avaliações mais expeditas, o resultado das suas aplicações, em particular em 

termos de Fiabilidade, é ainda pouco conhecido, como referido no ponto 1.6.2. 

Em contrapartida, vários foram os estudos encontrados que procuram alternativas 

para robustecer as avaliações efetuadas (Cox, 1982; Ni et al., 2010; Pinto, Ribeiro, & 

Nunes, 2012). Apesar da adequabilidade associada aos princípios que motivaram a 

execução dos mesmos, a ausência de estudos centrados na Validade/Fiabilidade de 

tais ferramentas leva-nos a pensar que as apreciações apresentadas, pelos vários 

autores, são feitas num pressuposto arbitrário, ao invés de se apoiarem em avaliações 

rigorosas e sistemáticas.  

Na verdade, na revisão bibliográfica efetuada, a maioria dos estudos e publicações 

centram-se em orientações detalhadas que vão desde os procedimentos gerais de 

uma Avaliação de Risco (etapas, conceitos, características) às orientações específicas, 

em função do contexto da sua aplicação (processo químico, industrial, nuclear 

petrolíferas, etc.), deixando de lado o que consideramos essencial - a validade dos 

resultados das suas utilizações. 

Considerando que: 

 A maioria das abordagens, centradas nos MASqt, apresenta um caráter 

empírico, sendo da responsabilidade de cada empresa/instituição ou 

organização elaborar as suas próprias grelhas de valoração do risco, à luz das 

respetivas especificidades e no âmbito do seu sistema de gestão da Segurança 

e Saúde no Trabalho; 

 Apesar da liberdade existente na aplicação das abordagens semi-quantitativas, 

a literatura é unânime no que respeita ao facto de considerar que as matrizes 

utilizadas devem ser capazes de fazer a descriminação entre os diferentes 

níveis de risco presentes numa dada situação, imputando às escalas utilizadas 

(de Probabilidade e Gravidade) a respetiva responsabilidade no alcance desse 

objetivo (Gadd et al., 2003; HSE, 2006);  
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Gostaríamos de realçar que a definição dos critérios a utilizar, aquando da construção 

das referidas escalas, para que possibilitem o alcance de avaliações robustas e 

fidedignas, é ainda escassa. 

 

2.1. OBJETIVOS DO ESTUDO  

Tendo presente o exposto anteriormente, consideramos a aplicação de métodos de 

Avaliação de Risco de natureza semi-quantitativa como cerne do problema. A 

importância que eles continuam a assumir na maioria das situações de trabalho 

levou-nos a pensar que é necessário construir conhecimento mais preciso sobre o 

resultado que estes métodos proporcionam. Assim, entendemos que estudos desta 

natureza são cada vez mais urgentes, sob pena de não se alcançarem os verdadeiros 

objetivos para que são utilizados, em particular a:  

 Identificação dos riscos que ultrapassam os níveis aceitáveis ou toleráveis; 

 Hierarquização dos riscos encontrados, de acordo com as prioridades de 

intervenção.  

Em síntese, pretendeu-se investigar a coerência encontrada nos resultados obtidos 

por diferentes analistas, aquando da aplicação de diferentes métodos de Avaliação de 

Risco de natureza semi-quantitativa, a uma situação de trabalho previamente 

analisada e caracterizada. 

Dito de outra forma, constituiu nosso objetivo realizar um estudo comparativo, inter 

e intra-analistas, entre os valores resultantes da aplicação de alguns métodos semi-

quantitativos de Avaliação de Risco, em contexto ocupacional. Com este estudo 

procurou-se avaliar a Fiabilidade associada à utilização dos referidos métodos e, 

consequentemente, obter resposta às questões de investigação que se apresentam no 

ponto 2.1.1. 
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2.1.1. Questões de investigação 

  Q1 – “Será que o Nível de Risco obtido, pela aplicação dos diferentes MASqt, 

para uma mesma situação avaliada, é idêntico?”  

 Q2 – “Será que o Nível de Risco obtido pelos diversos analistas, aquando da 

utilização do mesmo método de avaliação, para uma mesma situação, é 

idêntico?” 

As questões formuladas foram posteriormente orientadas para as variáveis 

intermédias utilizadas por cada método (descritas no ponto 2.1 do Capítulo II), por 

forma a tentar encontrar uma justificação para os resultados, por ventura menos 

favoráveis, obtidos para a Q2. Dito de outra forma, pretendeu-se determinar até que 

ponto é que as variáveis intermédias poderiam justificar parte dos resultados. Assim, 

procurou-se, numa análise interanalista, obter ainda resposta à seguinte questão: 

 Q3 – “Será que o nível atribuído às variáveis intermédias, pelos diversos 

analistas, aquando da aplicação de um determinado método na avaliação da 

mesma situação, é idêntico?” 

Considerando o objetivo referido, as questões formuladas foram ainda orientadas 

para uma análise intra-analista, ou seja, pretendeu-se também obter resposta às 

seguintes questões: 

 Q4 – “Será que o Nível de Risco obtido pelo mesmo analista, aquando da 

utilização do mesmo método, para uma mesma situação em momentos 

diferentes, é idêntico?”  

 Q5 – “Será que o nível atribuído às variáveis intermédias, pelo mesmo analista, 

na aplicação de um determinado método, a uma mesma situação em 

momentos diferentes, é idêntico?” 

As questões Q3 e Q5 são respeitantes a cada uma das variáveis utilizadas por cada um 

dos métodos utilizados, o que perfaz um total de 22 questões (11 para a análise 

interanalista (Q3) e 11 para a análise intra-analista (Q5)). 
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Constituiu ainda nossa intenção perceber se algumas das características demográficas 

da nossa amostra poderiam influenciar os resultados obtidos. Assim, a amostra foi 

dividida em grupos de acordo com: 

 Formação académica: Licenciados em Ergonomia; Licenciados na área de SHST 

e Licenciados na área das Engenharias; 

 Experiência profissional6: COM ou SEM experiência profissional na área da 

Avaliação de Riscos; 

 Nível de especialização6: Especialista ou Não Especialista; 

ou seja,  

 Q6 – “Será que a Formação académica/Experiência Profissional/Nível de 

especialização influenciam ou condicionam os resultados em avaliação nas 

questões anteriores (Q2 a Q5)?”  

2.1.2. A Fiabilidade enquanto objetivo de estudo 

Quando se recorre aos MASqt para avaliar as situações de trabalho, o analista está no 

fundo a codificar a situação, ao nível das circunstâncias perigosas que identificou, 

procurando com isto obter resposta às seguintes questões: a) que situações merecem 

uma intervenção? b) com que prioridade essa intervenção deve ser operacionalizada? 

Na utilização de métodos que têm por princípio base um sistema de codificação, como 

é o caso dos MASqt, acreditamos que um analista pode interpretar de forma diferente 

a informação de que dispõe (ou valoriza), condicionando a Fiabilidade dos dados e, 

consequentemente, dos resultados que estes produzem. Neste sentido, consideramos 

fundamental apurar a Fiabilidade associada à utilização dos MASqt. 

Assim, e para percebermos o que está em jogo nos objetivos deste trabalho, achamos 

importante começar por esclarecer a noção de Fiabilidade. 

                                                                 

6 Os critérios que definem cada um dos grupos amostrais serão definidos no ponto 4.3 do Capítulo II 
(pág.102). 
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Como refere Olsen (2013), a Fiabilidade reporta a medida em que um teste, 

experiência ou procedimento de medição dá o mesmo resultado em 

ensaios/aplicações repetidos(as). 

Tendo presente que os dados de que um analista dispõe é considerado como o campo 

confiável para o raciocínio, a discussão e interpretação dos fenómenos, numa análise 

de conteúdo é fundamental assegurar que esses dados obtidos/gerados são, tanto 

quanto possível, desprovidos de desvios, sejam eles intencionais ou acidentais, e que 

em contrapartida tenham sempre o mesmo significado, independentemente de quem 

os utiliza (Krippendorff, 2004).   

De acordo com a mesma fonte, existem duas formas perspetivas de Fiabilidade. 

Segundo uma conceção teórica de medição da confiabilidade, referindo Kaplan e 

Goldsen's (1965, como citado em Krippendorff, 2004, p. 211), a Fiabilidade assenta na 

“garantia oferecida quanto ao facto de que os dados obtidos são independentes do 

evento de medição, dos instrumentos de medição ou das pessoas envolvidas na 

mediação.” Ou seja, dados fiáveis, por definição, “são dados que permanecem 

constantes ao longo das variações do processo de medida”. Logo, do ponto de vista 

teórico, um procedimento de investigação é confiável quando ele responde da mesma 

maneira aos mesmos fenómenos, independentemente das circunstâncias da sua 

aplicação.  

Segundo uma conceção interpretativa, a Fiabilidade traduz o “grau de concordância 

atingido por membros de uma determinada comunidade, quanto à leitura, 

interpretação, resposta ou uso de determinados dados” (Krippendorff, 2004, p. 212). 

Em ambas as conceções, o objetivo comum passa por demostrar que os dados são 

fiáveis, o que justifica medir/estimar a Fiabilidade.  

Segundo Krippendorff (2004) e Artstein e Poesio (2007), existem três tipos de 

Fiabilidade: a Estabilidade, a Reprodutibilidade e a Precisão. Estes distinguem-se não 

no modo como o conjunto de dados é avaliado, mas pela forma como os dados de 

confiabilidade são obtidos (Krippendorff, 2004).  
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A Estabilidade é o grau com que um processo se mantém inalterável ao longo do 

tempo. É medido o grau segundo o qual uma medida ou procedimento de codificação 

produz os mesmos resultados em testes repetidos (teste-reteste).  

Consideramos que na utilização de um MASqt existe Estabilidade quando uma pessoa 

é consistente consigo própria nos resultados que obtém aquando da utilização de um 

determinado método, para avaliar a mesma situação, em momentos diferentes.  

Dito de outra forma, a Estabilidade é o tipo de Fiabilidade avaliada aquando das 

análises intra-analistas. É o indicador mais fraco de entre os três tipos de Fiabilidade 

existentes, uma vez que só tem em consideração as inconsistências do codificador. 

Tais inconsistências podem ser devidas a inseguranças, negligências, distrações, 

dificuldades em compreender instruções escritas (tais como as instruções de 

codificação inerentes aos métodos e as informações fornecidas relativas às unidades 

de análise (situações em avaliação)), ou à tendência para relaxar os padrões de 

desempenho como resultado do cansaço. Os dados para tais avaliações são criados 

em condições de teste-reteste, ou seja, um analista relê, recategoriza ou reanalisa a 

mesma situação, geralmente após algum tempo. Assim, sob condições de teste-

reteste, a falta de confiabilidade é evidente quando existem variações no desempenho 

de um analista.  

Apesar da Estabilidade traduzir a forma mais fraca de confiabilidade, parece-nos 

extremamente útil avaliá-la no seio da problemática da Avaliação de Risco, na medida 

em que assegura (caso sejam utilizados métodos que evidenciem níveis elevados de 

concordância intra-analista) que as Avaliações de Risco, independentemente das 

circunstâncias e do momento em que são efetuadas, se executadas pelo mesmo 

analista possam ser comparadas entre si.  

A Reprodutibilidade representa o quanto um processo de codificação, ao ser repetido 

por diferentes analistas, produz os mesmos resultados. Este tipo de Fiabilidade 

requer dados de confiabilidade que são obtidos sob condições de teste-teste. Ou seja, 

dois ou mais indivíduos trabalham independentemente e aplicam as mesmas 

instruções para as mesmas unidades de análise. Divergências entre esses 
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desempenhos são uma consequência quer das inconsistências intra-analistas, quer 

das diferenças interanalista, aquando da interpretação e aplicação das instruções 

dadas (ou seja, na codificação das unidades de análise - situações em avaliação - pela 

aplicação dos diferentes métodos de avaliação e tendo em consideração as 

informações fornecidas relativas às situações avaliadas). Pelas razões apresentadas, a 

Reprodutibilidade é considerada uma medida mais viável (por ser mais fácil de 

colocar em prática) e mais forte de avaliação da Fiabilidade. 

Consideramos que na utilização de um MASqt existe Reprodutibilidade quando, 

diferentes pessoas são consistentes entre si nos resultados que obtêm aquando da 

utilização do um determinado método, para avaliar a mesma situação.  

Dito de outra forma, a Fiabilidade interanalista e intra-analista representam:  

 no primeiro caso, o grau de consistência entre um número diversificado de 

analistas ao classificarem o erro (neste estudo entendido como a circunstância 

perigosa/perigo/risco/consequência associada, sob avaliação) com recurso a 

técnicas de codificação (neste estudo, às escalas utilizadas por cada uma das 

variáveis requeridas por cada um dos MASqt).  

 no segundo caso, o quão um analista é consistente na classificação do mesmo 

erro (ou seja da mesma circunstância perigosa/perigo/risco/consequência 

associada), aquando do uso da mesma técnica de codificação (o mesmo 

MASqt), ao longo do tempo. 

A Precisão traduz o grau com que um determinado processo está de acordo com suas 

especificações e que produz aquilo para que foi projetado. Para determinar a 

Precisão, os analistas devem obter dados sob condições de teste padrão, ou seja, 

devem possuir um valor de referência - Gold Standard - que permita comparar o 

desempenho da avaliação efetuada com esse valor. Habitualmente, as divergências 

observadas, neste tipo de Fiabilidade, resultam da combinação de 3 tipos de desvios: 

inconsistências intra-analista; diferenças interanalistas e desvios do valor de 

referência.  
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Apesar de ser o teste mais forte de Fiabilidade, não será objeto de estudo neste 

trabalho, por não se reunirem as condições de aplicabilidade, nomeadamente, valores 

de referência para o conjunto de dados avaliados – Gold Standard. 

2.1.3. Contexto de aplicação do estudo 

Para testarmos as hipóteses subjacentes às questões atrás formuladas, recorreu-se a 

uma empresa Industrial do Sector Têxtil que confeciona Airbags (ABs) e que, por 

questões de confidencialidade, não será identificada. 

A opção por este sector de atividade foi uma condicionante da oferta disponibilizada 

pelo grupo de empresas que constitui a carteira de clientes da PERCENTIL – 

Consultoria, Projetos e Formação em Ambiente e Segurança no Trabalho, Lda.  

É importante referir que as dificuldades sentidas no acesso e na obtenção de um 

consentimento favorável, por parte das empresas de outros sectores de atividade, não 

deixaram margem para outras escolhas.  

Para além do acima exposto, consideramos que qualquer sector de atividade é válido 

para a concretização do estudo, já que a ausência de estudos é generalizada, apesar da 

legislação ser clara na obrigatoriedade da Avaliação de Risco em todo e qualquer 

posto de trabalho, independentemente, da sua natureza, ou do sector em que este se 

insira. 

 

2.2. PERTINÊNCIA DO ESTUDO 

Existem alguns elementos que justificam a pertinência deste estudo, destacando-se, 

entre outros, a atualidade da questão e a importância/significado que a questão 

representa para o objetivo traçado. 
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2.2.1. Atualidade da questão 

Atualmente é reconhecido que a Avaliação de Risco não deve ser realizada apenas nas 

situações em que há uma ameaça de perigo iminente mas, também, como uma 

ferramenta de melhoria da produtividade e eficiência dos sistemas. Esta afirmação é 

corroborada por Main, Cloutier, Manuele, e Bloswick (2003) ao dizerem que “(...) as 

empresas que realizam Avaliações de Riscos encontram, frequentemente, maior 

número de perigos e melhores soluções para a redução dos riscos associados, 

resultando estas ações em menos tempo gasto em reparações, menores custos e 

maior produtividade.” A este nível, se considerarmos os objetivos da Ergonomia, onde 

a melhoria da produtividade surge como um dos critérios sempre presente, então a 

Avaliação de Risco pode ser considerada uma ferramenta extremamente útil para a 

prática profissional do ergonomista. 

Consideramos ainda que a imposição legal relativa a esta temática vem reforçar a 

pertinência deste estudo. Na realidade, tendo presente os princípios gerais da 

prevenção, referidos em vários diplomas legais (Diretiva 89/391/CEE, de 12/06 – 

artigo 6º, Lei nº 99/2003, de 27/08 – artigo 273º e Lei nº 102/2009, de 10/09 – 

artigo 5ª), é evidente o lugar central que a Avaliação de Risco assume em todas as 

abordagens preventivas. Este facto é ainda realçado pela sua referência em todos os 

diplomas legais relativos à Segurança e Saúde no Trabalho, independentemente da 

sua natureza7. 

Em suma, a Avaliação de Risco apresenta-se como uma temática extremamente atual, 

o que é bem evidenciado pelo impacto que tem nos diversos encontros científicos nas 

áreas da Ergonomia, da  Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho e pelo relevo que lhe 

foi dado pela estratégia comunitária para a Saúde e Segurança no Trabalho 2007-

2012 (Comissão das Comunidades Europeias, 2007).  

 

                                                                 

7 Existem diplomas relacionados com a Gestão da Segurança e Saúde nas empresas e diplomas 
específicos de determinados tipos de Risco. 
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2.2.2. Significado e importância da questão 

Considerando que, no decurso da revisão bibliográfica, não foram encontrados dados 

relativos ao problema definido, pensamos que esta falta vem reforçar a pertinência 

deste estudo, reunindo, assim, potencial para a aquisição de novos conhecimentos. 

Em síntese, tendo por base o objetivo central de qualquer Avaliação de Risco – 

reduzir o risco a níveis aceitáveis ou toleráveis já que o Nível de Risco nulo, 

geralmente, não é alcançável – não nos restam dúvidas sobre a importância que esta 

temática assume na atualidade do trabalho nas empresas e nos objetivos da 

Ergonomia, enquanto impulsionadora da Segurança no Trabalho. 

Por outro lado, e atendendo às dificuldades sentidas pelas PME no cumprimento das 

imposições legais (pela falta de recursos materiais e/ou humanos qualificados), 

parece-nos óbvio que os MASqt assumem particular importância na concretização 

dos processos de gestão dos riscos profissionais, não sendo, por isso, de descorar os 

resultados que estes produzem. Na verdade, estas ferramentas surgem, muitas vezes, 

como as ferramentas disponíveis para dar resposta às exigências impostas pela 

estratégia comunitária para a Segurança e Saúde no Trabalho 2007-2012, pelo que, o 

desconhecimento associado aos resultados que originam torna-se uma limitação 

patente.  
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II. METODOLOGIA  

1. Etapas do Estudo 

Este estudo foi desenvolvido de acordo com o modelo esquematizado na Figura 3.  

 
Figura 3 – Organização do estudo por etapas. 

 

 

1ª ETAPA – Caracterização da Situação de Trabalho 

CARACTERÍSTICAS DAS TAREFAS 
 (Condições externas) 

Objetivos e Condições de execução – espaços de 
trabalho, meios técnicos, condições ambientais, 

condições organizacionais, EPI. 

CARACTERÍSTICAS DOS OPERADORES  
(Condições internas) 

Idade; Sexo; Antiguidade / Experiência; Formação 
/Sensibilização no âmbito da SHST; Queixas de 

Saúde.  

2ª ETAPA – Identificação dos Perigos e associação dos potenciais riscos e das 
respetivas consequências 

Estimativa do nível obtido para cada uma 
das variáveis utilizadas por cada método 

(P; F; C; Fc; Fp; Fe;…); 

Determinação da Magnitude do Risco 

2º 
Momento 

 

Valoração do Risco 

Objetivo: Determinação do Nível de Risco com 
base nas escalas de Índice de Risco propostas 

por cada método. 

4ª ETAPA  

1º 
Momento 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA EMPRESA  

Condições Sociodemográficas; Sinistralidade Laboral na Empresa e no Sector de Atividade. 

 3ª ETAPA – Estimativa do Risco (R = F x G) por parte dos analistas  

2º 
Momento 

1º 
Momento 
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Assim, o estudo efetuou-se em 4 etapas, as quais correspondem às etapas de qualquer 

Avaliação de Risco e fazem parte integrante de um processo de Gestão do Risco 

(Figura 4). 

 

(adaptado de ISO/IEC (1999), BSI (2004), van Duijne et al. (2008), Suddle (2009) e ISO (2009)) 

 

Figura 4 – Fluxograma ilustrativo das 4 etapas do estudo enquanto parte integrante de um processo de 

Gestão do Risco. 

A primeira etapa, Caracterização da Situação de Trabalho, foi dividida em três partes:  

 Análise das Características Gerais da Empresa – orientada para a 

caracterização geral do contexto objeto de análise (Análise dos aspetos 

organizacionais e sociodemográficos; análise da sinistralidade laboral na 

empresa e no respetivo sector de atividade).  
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  Análise das características dos operadores (Condições Internas) – orientada 

para a caracterização dos sujeitos responsáveis pela realização das tarefas em 

análise (idade, sexo, antiguidade/experiência profissional, habilitações, 

formação/sensibilização no âmbito da SHST, queixas de saúde, entre outros.); 

 Análise das características das tarefas (Condições Externas) – orientada para a 

identificação e caracterização das tarefas, quer em termos dos objetivos 

prescritos, quer em termos das condições de execução (características das 

instalações, das ferramentas, dos materiais, dos processos de trabalho, do 

ambiente físico-químico-biológico, das condições organizacionais, bem como 

dos equipamentos de proteção individual (EPI) disponibilizados.). 

A segunda etapa, Identificação dos Perigos e associação dos potenciais riscos e das 

respetivas consequências, compreendeu uma listagem dos perigos (ou fontes de 

perigo) identificados e uma caracterização dos potenciais riscos e das eventuais 

consequências. De salientar que, nesta etapa, se pretendeu que essas consequências 

fossem analisadas em termos dos danos a que os trabalhadores poderiam estar 

sujeitos, aquando da exposição a esses mesmos perigos, deixando de lado qualquer 

avaliação em termos sociais.  

A concretização destas duas etapas foi realizada pelo mesmo analista (autor deste 

trabalho).  

A terceira etapa, Estimativa do Risco, implicou a caracterização do Risco, em termos 

das variáveis integradas por cada um dos métodos selecionados (Probabilidade ou 

Frequência de ocorrência, Gravidade ou Severidade das consequências, Fator ou 

Tempo de exposição, Nº de trabalhadores expostos ou de pessoas afetadas e, ainda, 

Procedimentos e condições de segurança). Para a concretização desta etapa foram 

convidados a participar vários analistas, com diferentes formações académicas e 

experiência profissional, e cuja caracterização será realizada no ponto 4.3. A 

estimativa do risco foi realizada por cada um dos analistas, utilizando cada um dos 

métodos propostos.  
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Finalmente, a caracterização do Risco, em termos das variáveis envolvidas 

proporcionou a quantificação da Magnitude do risco, ou seja, da sua criticidade, por 

cada um dos métodos e para cada uma das situações propostas. 

A quarta etapa, Valoração do Risco, permitiu a determinação da aceitabilidade do 

risco. Esta aceitabilidade decorreu da comparação da Magnitude do risco com o Índice 

de Risco definido pelo método utilizado. A valoração proporcionou a determinação do 

Nível de risco para cada uma das situações analisadas. 

Como é possível verificar pela análise da Figura 3, estas duas últimas etapas foram 

repetidas em dois momentos diferentes, com um desfasamento de 5 meses, 

condição sine qua non para a comparação intra-analista proposta nos objetivos do 

estudo. 
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2. Protocolo Experimental 

2.1. DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS  

O Quadro 3 sintetiza as variáveis estudadas, de acordo com as etapas do estudo. Para 

facilitar a sua compreensão, optámos por esquematizar o nosso raciocínio na Figura 

5, onde se evidencia que, consoante a etapa em que nos encontrarmos, assim a 

variável assumirá a classificação de dependente ou independente.  

Quadro 3 – Variáveis estudadas, de acordo com a etapa do estudo. 

Etapas  Variáveis 

1ª
 E

ta
pa

 –
 C

ar
ac

te
ri

za
çã

o 
da

 S
itu

aç
ão

 
de

 T
ra

ba
lh

o 

Caracterização da empresa 
(Análise das características 

gerais da empresa e do 
contexto) 

• Aspetos organizacionais e sociodemográficos; 
• Sinistralidade Laboral (Análise dos acidentes de 

trabalho (AT) da empresa) (Análise dos AT 
respeitantes ao sector de atividade em que a empresa 
se insere). 

Caracterização das condições 
internas 

(Análise das características dos 
operadores) 

• Idade, Sexo 
• Antiguidade / Experiência  
• Formação / Sensibilização no âmbito da SHST 
• Queixas de saúde, etc.. 

Caracterização das condições 
externas 

(Análise das características das 
tarefas) 

• Objetivos prescritos 
• Condições de execução: características das instalações; 

das ferramentas, dos materiais, dos processos de 
trabalho, do ambiente físico-químico-biológico, das 
condições organizacionais e dos EPI disponibilizados, 
etc.. 

3ª
 E

ta
pa

 
 

Estimativa do Risco (R = F x G) 

• Variáveis intermédias utilizadas por cada método: 
Probabilidade (P) ou Frequência de ocorrência (F); 
Gravidade (G) ou Severidade (S) das consequências; 
Procedimentos e condições de segurança (Ps); Nº de 
pessoas afetadas (N); Tempo de exposição (E), … 

• Magnitude do risco (R) 

Caracterização dos analistas 
• Idade; Formação académica; Experiência profissional; 

Conhecimentos acerca das metodologias utilizadas; 
Principais dificuldades, … 

4ª Etapa 
Valoração do Risco 

• Magnitude do risco 
• Índice de Risco 
• Nível de Risco 

2ª Etapa 
Identificação dos Perigos e associação 
dos potenciais Riscos e das respetivas 
Consequências 

Variáveis resultantes da análise das variáveis da etapa 
anterior: 
• Perigos Identificados; 
• Riscos associados; 
• Consequências associadas. 
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A Classificação das variáveis como dependentes ou independentes é também 

condicionada pelas questões de investigação colocadas.  

Assim, para as questões Q1, Q2 e Q4, a variável dependente é o “Nível de Risco”, sendo 

todas as outras assumidas como independentes. 

Para as restantes questões, a variável dependente é a variável intermédia em estudo 

na questão em causa, e as variáveis independentes são:  

- os Perigos identificados;  

- os potenciais Riscos associados;  

- as respetivas Consequências 

consideradas;  

- as informações fornecidas 

aquando da caraterização das 

situações em análise; 

- os descritores associados a cada nível 

das escalas utilizadas por cada método, 

para as variáveis envolvidas;  

- as características dos analistas 

(formação académica, o nível de 

formação e o Nível de especialização). 

A Figura 5 esquematiza e evidencia a transformação das variáveis dependentes em 

independentes, ao longo das várias etapas do estudo. 

Pela sua análise podemos perceber a importância atribuída às etapas 3 e 4, na 

realização do presente estudo, uma vez que foi nelas que se recolheram as variáveis a 

investigar nas diversas Questões. 
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Figura 5 – Transformação das variáveis dependentes e independentes, ao longo das várias etapas do 

estudo.

 4ª Etapa – Valoração do Risco 

Variáveis Independentes 

• Das variáveis dependentes da 3ª etapa 
apenas a Magnitude do risco; 

• Índice de risco (disponibilizado por cada 
um dos métodos utilizados). 

Variáveis Dependentes 

• Nível de Risco  

 

       3ª Etapa – Estimativa do Risco 

Variáveis Independentes 

• As variáveis dependentes da 2ª etapa; 
• Informação disponibilizada sobre as 

tarefas analisadas (condições e meios de 
execução); 

• As variáveis envolvidas; Ex: 
Probabilidade; Frequência; 

• Características dos analistas. 

Variáveis Dependentes 

• Estimativa propriamente dita de cada 
variável em estudo: Probabilidade ou 
Frequência; Gravidade ou Severidade; 
Tempo de exposição; Procedimentos e 
condições de segurança; Nº de pessoas 
afetadas; 

• Magnitude do risco. 

 

1ª Etapa  

Variáveis Independentes 
• Características do analista (autor do 

estudo); informação disponibilizada pela 
empresa; disponibilidade dos 
trabalhadores;  

Variáveis Dependentes 
• Identificação da informação pertinente à 

caracterização das tarefas; 

 

2ª Etapa  

Identificação dos Perigos e associação dos potenciais Riscos e das respetivas Consequências 

Variáveis Independentes 

• Todas as variáveis dependentes da 1ª etapa 

 

Variáveis Dependentes 

• Perigos identificados; 

• Potenciais riscos associados; 

• Consequências associadas; 
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2.2. RECOLHA DE DADOS 

Para a recolha de dados recorreu-se a diversos métodos e instrumentos, de acordo 

com a especificidade das etapas do estudo. 

Para uma melhor compreensão, a descrição dos métodos e instrumentos utilizados é 

apresentada por etapa, juntamente com os objetivos e procedimentos subjacentes à 

sua aplicação. 

2.2.1. Etapa 1 

Na Caracterização da Situação de Trabalho foi realizada uma pesquisa e análise da 

legislação e das normas internas existentes, com vista ao enquadramento da SST no 

sector de atividade em questão. No Apêndice 1 encontra-se a listagem da legislação 

Comunitária e Nacional, aplicável à Situação de trabalho em estudo e que foi objeto de 

análise. 

Para a recolha de dados relativos a esta etapa recorremos aos seguintes 

métodos/técnicas:

 Pesquisa documental; 

 Questionário; 

 Observações livres e 

sistematizadas; 

 Registo fotográfico e de vídeo; 

 Avaliação do ruído; 

 Avaliação da iluminação; 

 Avaliação do ambiente térmico. 

2.2.1.1. Pesquisa documental 

Tal como sugerem vários autores (Gadd et al., 2003; Roxo, 2003), os perigos 

associados à realização da atividade de trabalho podem decorrer de um ou da 

combinação dos seguintes componentes: substâncias, máquinas, processos, 

organização do trabalho, ambiente, modos operatórios, pessoas ou circunstâncias.  

Para a sua identificação deve começar-se por reunir o máximo de informação 

pertinente, nas mais variadas fontes disponíveis.  
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Assim, e por força da importância que esta documentação pode representar na 

identificação dos perigos, foram objeto de análise os seguintes documentos:  

 Legislação e normas aplicáveis;  

 Registos dos AT ocorridos na empresa; 

 Estatísticas de AT relativas ao sector de atividade em estudo; 

 Relatórios de acidentes de trabalho de 2009 (documento interno da empresa); 

 Participações de AT, internas da empresa, relativas a 2008 e a 2009; 

 Participações de AT, enviadas para a seguradora, relativas a 2008 e a 2009; 

 Características dos Equipamentos de Proteção Individual disponibilizados;  

 Características das ferramentas/equipamentos utilizadas(os); 

 Relatórios de avaliações ambientais efetuadas; 

 Relatório de um Estudo ergonómico efetuado para Diagnóstico do Risco 

Potencial de Lesões Músculo-esqueléticas; 

 Listagem das Doenças Profissionais diagnosticadas; 

 Instruções de Trabalho relativas às tarefas analisadas. 

Com esta análise documental procurou-se reunir informação pertinente que nos 

auxiliasse na caracterização da empresa, em particular, no que se refere à análise das 

suas características gerais e do próprio contexto onde esta se insere.  

A análise foi orientada para os aspetos organizacionais e sociodemográficos, bem 

como para os relacionadas com a sinistralidade laboral (tal como referido na Figura 

3).  

Começámos por fazer uma análise aos AT, ocorridos em 2008 e 2009, e comparámos 

os resultados obtidos com as estatísticas existentes para o sector de atividade em 

causa. Os resultados desta análise, não sendo determinantes para os objetivos deste 

estudo, encontram-se no Apêndice 2.  

Com todas essas análises procurou-se, tal como referido no Apêndice 2:  
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 Apreciar a pertinência da Avaliação de Riscos na empresa onde se realizou o 

estudo; 

 Orientar na seleção das tarefas a analisar; 

 Auxiliar na determinação dos conteúdos a contemplar no guia metodológico de 

observação8; 

 Auxiliar na identificação dos perigos existentes9; 

 Minimizar a subjetividade envolvida na determinação das consequências mais 

prováveis aquando da identificação de determinados perigos versus riscos 

associados; 

 Fornecer informação aos analistas (responsáveis pela concretização da etapa 

3) por forma a minimizar a subjetividade inerente à caracterização das 

variáveis envolvidas na estimativa do risco. 

Por razões de confidencialidade, a documentação consultada não será aqui 

apresentada.  

2.2.1.2. Questionário 

Para possibilitar uma caracterização adequada da situação de trabalho, quer ao nível 

das condições internas, quer ao nível das condições externas (ver Figura 3), optámos 

por elaborar um questionário (Apêndice 3), adaptado de Carvalho (2007), que foi 

aplicado sob a forma de entrevista. 

Este questionário é composto por três partes distintas (A, B e C) com objetivos 

igualmente distintos.  

Na parte A, procurámos caracterizar a população, alvo de observação, através da 

determinação de indicadores como: idade, género, antiguidade, experiência 

profissional, formação/sensibilização no âmbito da SST, hábitos de vida, estado de 
                                                                 

8 Uma das técnicas utilizadas nesta etapa do estudo (ver ponto 2.2.1.3). 
9 A partir do confronto entre o que era suposto existir e o que realmente existia (em matéria de EPI, 

equipamento, ferramentas, etc.). 
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saúde (identificação das regiões corporais com sintomas de dor/incómodo ou 

desconforto físico, caracterização da frequência e intensidade dessas queixas) e 

identificação das doenças atuais10.  

Com esta caracterização exaustiva dos trabalhadores, pretendeu-se obter dados que 

nos possibilitassem contemplar a suscetibilidade individual na determinação da 

Probabilidade e/ou da Gravidade11. 

Na parte B, procurámos recolher informação respeitante à perceção que o próprio 

operador tem relativamente às características das tarefas, quer em termos gerais, 

quer em termos das condições para a sua execução. Desta forma, foram contempladas 

perguntas para avaliar as exigências do trabalho, as características dos equipamentos 

de proteção individual (EPI), das ferramentas de trabalho e do ambiente de trabalho. 

Na prática, tentámos recolher um conjunto de informação que, por não ser de fácil 

identificação numa simples observação, nos auxiliasse na caracterização da situação 

em estudo e, consequentemente, na identificação das circunstâncias perigosas12. 

Na parte C procurámos recolher informação adicional que nos permitisse fazer a 

Aplicação do QEC (Quick Exposure Check), como ferramenta de avaliação rápida da 

possibilidade de desenvolvimento de uma Lesão músculo-esquelética (LME). 

Com esta parte do questionário pretendeu-se ter informação que nos possibilitasse 

validar os métodos de Avaliação de Risco propostos neste trabalho, no que respeita à 

avaliação do risco de LME. No Apêndice 4 é apresentada a respetiva ferramenta, bem 

como as adaptações realizadas para possibilitarem esta validação. 

 

                                                                 

10 Esta parte do questionário resulta da integração do item 3 da ferramenta “Índice de Capacidade para 
o Trabalho” (Silva et al., 2001). 

11 Duas das variáveis em permanente análise na Etapa 3 deste estudo (ver Figura 3). 
12 Entenda-se a circunstância perigosa como a condição indispensável para a existência de um risco, já 

que esta é que traduz a exposição efetiva do operador a um dado perigo existente. Um perigo só 
representa risco se houver um cenário de exposição. 
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2.2.1.3. Observações livres e sistematizadas 

Complementarmente ao descrito no ponto 2.2.1.2, para a caracterização da situação 

de trabalho em estudo, optámos ainda por elaborar uma Grelha de análise que 

designámos por Guia Metodológico de Observação (GMO) para Caracterização da 

Situação de Trabalho, e que pode ser consultada no Apêndice 5. 

Esta Grelha, adaptada de Carvalho (2007), visou recolher informação relativa aos 

vários elementos constituintes do posto de trabalho em estudo, tornando-se a 

ferramenta auxiliar do método de observação. Para a sua elaboração muito contribuiu 

a consulta da legislação em vigor e dos manuais de Mutua Gallega (2000), Roxo 

(2003) e Cabral e Veiga (2009). 

Assim, o GMO está organizado por tópicos que procuram caracterizar os vários itens 

que determinam as principais condições de execução do trabalho. A lista que se segue 

sintetiza os principais tópicos nele abordados:  

A - Condições Organizacionais 

B - Equipamentos / Máquinas / 

Ferramentas 

C - Movimentação Manual de Cargas 

D - Outras ações vs Posturas 

E - Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) 

 

F - Características das Instalações 

G - Riscos Elétricos 

H - Outras avaliações para aplicação do 

QEC (Quick Exposure Check) 

 

 

2.2.1.4. Registo fotográfico e de vídeo 

O registo em vídeo foi a técnica escolhida para recolher imagens respeitantes à 

atividade de trabalho, aquando da realização das tarefas pré-selecionadas. Esta 

técnica possibilita uma caracterização mais criteriosa da situação em estudo. Para o 

efeito, foi utilizada uma câmara digital SONY Handycam, modelo HDR-SR10. 
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No processo de seleção de imagem procurámos captar todas as etapas subjacentes à 

realização das tarefas. 

A recolha dos dados de imagem foi possível, graças ao consentimento informado 

verbal prévio dos operadores envolvidos. 

2.2.1.5. Avaliação do ruído 

Para a caracterização do ambiente sonoro recorreu-se a um Sonómetro da Bruel & 

Kjaer - modelo 2260. 

O instrumento foi sujeito a uma verificação, no local de trabalho, antes de cada série 

de medições, de acordo com o disposto no nº 2 do Anexo 1 do Decreto-lei nº 

182/2006, de 06/09. 

O Sonómetro era cuidadosamente colocado, junto das orelhas das operadoras, 

enquanto estas realizavam a tarefa em estudo. 

Foram apenas quantificadas as variáveis: Nível sonoro contínuo equivalente - LA, eq 

[dB(A)] e Nível de pressão sonora de Pico – LC pico [dB (C)]. 

2.2.1.6. Avaliação da iluminação 

Para a caracterização do ambiente luminoso, recorreu-se a um Luxímetro da 

Krochmann - modelo 106E.  

A célula fotelétrica do equipamento foi estrategicamente colocada na superfície de 

trabalho, considerando as zonas de maior interesse para a realização da tarefa. 

Foi quantificada a variável iluminância (lux). 

2.2.1.7. Avaliação do ambiente térmico 

Para a caracterização do ambiente térmico recorreu-se ao uso de um Psicrómetro 

rotativo da THIES - modelo 450. 
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Para a recolha dos dados deste parâmetro do ambiente de trabalho, o analista munido 

do psicrómetro posicionou-se sempre nas imediações do Posto de trabalho em 

avaliação.  

Foram objeto de quantificação as variáveis temperatura seca e temperatura húmida 

(ºC) e, posteriormente, determinada a Humidade relativa (%). 

Com a utilização destes equipamentos procurámos minimizar a subjetividade 

associada à avaliação dos parâmetros ambientais – Ruído, Iluminação e Ambiente 

Térmico, respetivamente. 

2.2.2. Etapa 2 

Com base nos dados recolhidos na primeira etapa, passámos à Identificação dos 

Perigos e associação dos potenciais riscos e das respetivas consequências, tal como 

referido na Figura 3.  

Nesta etapa pretendeu-se elaborar, para cada uma das tarefas analisadas, uma 

listagem dos perigos identificados e uma caracterização dos potenciais riscos e das 

eventuais consequências para, posteriormente (na etapa que se segue – Estimativa do 

Risco), estas consequências serem analisadas, por cada analista, em termos das 

variáveis integradas por cada MASqt. 

2.2.2.1. Grelha de análise  

Seguindo a metodologia adotada por Carvalho (2007), optámos por criar uma Grelha 

de análise idêntica, em EXCEL, constituída por 9 campos: 

 Componentes da Situação de 

Trabalho; 

 Descrição da Situação ou da 

Tarefa; 

 Circunstância perigosa; 

 Imagem ilustrativa; 

 Perigo; 

 Riscos associados; 

 Consequência; 

 Medidas de Segurança 

existentes; 

 Suscetibilidade Individual. 
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Para a concretização desta etapa e preenchimento desta Grelha, recorreu-se à 

informação recolhida através: 

 da pesquisa documental; 

 dos questionários;   

 das observações livres e 

sistematizadas  

 dos vídeos recolhidos.  

 

Com a construção desta Grelha conseguiu-se reunir, num único ficheiro, toda a 

informação recolhida, na etapa anterior, e que se encontrava dispersa em vários 

documentos. O preenchimento desta Grelha foi feito individualmente, para cada uma 

das 5 tarefas inicialmente analisadas (identificadas no ponto 4.2 deste Capítulo). 

A Figura 6 exemplifica a Grelha de análise elaborada, sendo possível perceber que 

toda a análise teve como ponto de partida a Componente da Situação de Trabalho 

(ST). 

Dentro deste campo foram avaliados aspetos como: Materiais utilizados; Processos de 

trabalho/modos operatórios; Equipamentos; Equipamentos de Proteção individual; 

Espaço de trabalho e Ambiente físico-químico-biológico. 

A partir da identificação da Componente da ST a analisar fazia-se uma Descrição da 

situação (relacionada com essa componente), depois identificava-se a Circunstância 

perigosa, por ventura aí existente, e atribuía-se uma imagem exemplificativa da 

situação. De seguida evidenciava-se o Perigo13, o Risco a ele associado e as 

Consequências que poderiam daí advir. Finalmente, existiam mais dois campos: 

Medidas de segurança e Suscetibilidade Individual, que permitiram incluir 

informação oriunda dos questionários aplicados aos trabalhadores, da avaliação 

efetuada aos acidentes de trabalho, entre outros. 

 

 

                                                                 

13 Entendido como o elemento que, naquela circunstância perigosa, tinha potencial para produzir dano.  
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Figura 6 – Exemplificação da Grelha de Análise, efetuada em EXCEL, para auxiliar a concretização da 

etapa 2. 

A colocação da imagem nesta Grelha pretendia elucidar a circunstância perigosa 

identificada. Este campo justificava-se porque, inicialmente, era nossa intenção que a 

etapa seguinte (Estimativa do Risco) se fizesse pelo preenchimento da mesma Grelha, 

onde existiriam campos específicos para a codificação das variáveis utilizadas por 

cada método, seguindo uma metodologia idêntica à de Carvalho (2007).  
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2.2.3. Etapa 3 

2.2.3.1. Métodos usados 

Na Estimativa do Risco, para a caracterização do risco em termos das variáveis 

envolvidas14 e quantificação da respetiva Magnitude do risco, recorreu-se a métodos 

que integram 5 níveis de prioridade de intervenção para a escala - Índice de Risco.  

Para a seleção dos métodos foram considerados alguns dos resultados obtidos no 

estudo realizado por Carvalho (2007), no qual se verificou, para o grupo de métodos 

com 5 níveis de Índice de Risco, a inexistência de diferenças significativas entre alguns 

dos pares de métodos e, consequentemente, a irrelevância na seleção do método 

utilizado.  

Por outro lado, tal como referem Ni et al. (2010) e Pickering (2010), as matrizes de 

risco com recurso a uma escala não meticulosa de Índice de Risco (como é o caso das 

matrizes com apenas 3 Níveis) apresentam a desvantagem de gerar aquilo que os 

autores designam como Laços de Risco (Risk Ties), ou seja, diferentes “riscos versus 

consequências” quando avaliados com este tipo de métodos podem acabar por 

partilhar o mesmo Nível de Risco. A existência de tais situações faz com que o 

resultado da Avaliação de Risco seja mais vago, dificultando a diferenciação dos riscos 

em termos da sua criticidade e, consequentemente, a hierarquização das prioridades 

de intervenção. Apesar de esta limitação crescer com o aumento do nº de riscos de 

entrada, ou seja, número de situações a avaliar, tivemo-la em consideração optando 

por métodos com mais níveis na escala de Índice de Risco, na medida em que esta é a 

forma mais simples de reduzir a existência dos Laços de Risco. Estes autores propoem 

ainda soluções como: 

                                                                 

14  Mais comummente a Probabilidade ou a Gravidade, mas podendo ser outras, consoante o método 
utilizado, tais como Tempo de exposição, Procedimentos e condições de segurança, Nº de pessoas 
afetadas, etc.. 
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  Rezoning of matrix cells (RCM) ou seja, uma redefinição das zonas das células 

da matriz através do aumento do nº de níveis nas variáveis Gravidade, 

Probabilidade e Índice de risco;  

 Criação da Matriz de risco com o método Borda; 

 Criação da Matriz de risco com recurso à teoria dos conjuntos difusos; 

 Extensão das Matrizes de risco, integrando outras variáveis no processo de 

cálculo (ex.: incorporar o conceito de incerteza). 

Assim, selecionaram-se 4 métodos: Método de matriz simples (3X3); Método de 

matriz simples BS8800; Método de William T. Fine; Método de matriz composta – P. 

Com a seleção destes 4 métodos visámos integrar métodos que estivessem 

devidamente descritos em documentação publicada, como é o caso dos três 

primeiros. A integração do 4º método teve por base o cumprimento dos requisitos 

definidos e o facto de ser o método habitualmente utilizado pela empresa onde se 

realizou este estudo. A descrição completa dos métodos é apresentada no ponto 3 

deste capítulo. 

No Quadro 4 é apresentada uma síntese das principais características dos métodos 

utilizados. Da análise da informação nele apresentada verifica-se que: 

  2 recorrem a matrizes simples:  

 1 com  uma matriz 3X3 

 1 com  uma matriz 3X4 

 

Integrando a estimativa de 2 variáveis (G e P)  

 2 recorrem a matrizes compostas: 

 1 integra a estimativa de 3 variáveis (Fc, Fe e Fp);  

 1 integra a estimativa de 4 variáveis (F, S, Ps e N). 

 Todos os métodos integram uma escala de Índice de Risco de 5 níveis.  
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Quadro 4 – Síntese das principais características dos métodos utilizados neste estudo. 

Método Síntese das principais características 

Método de 
matriz simples 

(3X3) 

É um método que recorre ao uso de uma matriz de Avaliação de Risco que integra 
duas escalas de 3 níveis, para caracterizar a Gravidade (G)15 e a Probabilidade (P). A 
escala de Índice de Risco apresenta 5 níveis para definir a prioridade de intervenção. 

Método de 
matriz simples 

BS8800  

Apresentado na norma britânica BS8800 (BSI, 2004), trata-se de um método que 
recorre a uma matriz com duas escalas diferentes. Assim, para caracterizar a 
Gravidade (G) é utilizada uma escala de 3 níveis e para caracterizar a Probabilidade 
(P)16 é utilizada uma escala de 4 níveis. À semelhança do anterior, a escala de Índice 
de Risco integra 5 níveis de prioridade de intervenção. 

Método de 
matriz 

composta-P 

É um método que recorre a uma matriz composta (Carvalho, 2007), já que integra 
mais duas variáveis (para além da Frequência (F) e da Severidade (S)), sendo elas: os 
procedimentos e condições de segurança adotados (Ps) e o nº de pessoas afetadas (N). 
Assim, cada uma das 4 variáveis (F, S, Ps e N) é analisada com recurso a uma escala 
de 5 níveis. O produto da classificação das 4 variáveis dá a Magnitude do risco. A 
escala varia entre 1 (muito mau) e 625 (muito bom). Integra uma escala de Índice de 
Risco com 5 níveis de prioridade de intervenção. 

Método de 
William T. 

Fine 

É um método de Avaliação de Risco que recorre ao conhecimento de 3 variáveis 
(Fator consequência (Fc), Fator exposição (Fe) e Fator probabilidade (Fp)). Cada 
uma das 3 variáveis (Fc, Fe e Fp) é analisada com recurso a uma escala de 6 níveis. 
O produto da classificação das 3 variáveis dá a Magnitude do risco. A escala varia 
entre 0,05 (situação ótima) e 10000 (situação péssima). Integra uma escala de 
Índice de Risco com 5 níveis de prioridade de intervenção. 

 

 

2.2.3.2. Grelha de análise  

Para a recolha dos dados relativos a esta etapa do estudo, começámos por preparar a 

Grelha de análise, utilizada na etapa anterior, seguindo a metodologia utilizada por 

Carvalho (2007). A Figura 7 exemplifica o tipo de Grelha inicialmente criada.  

                                                                 

15 Neste método designada por Consequência, mas que para facilitar a leitura será referida como 
Gravidade. 

16  O termo Probabilidade para traduzir Likelihood foi apenas adotado por uma questão de 
conveniência, já que seria mais correto a utilização do termo Possibilidade. Tal como refere Jacinto 
(2007), o termo Probabilidade pressupõe quantificação probabilística e deve ser expresso entre 0 e 1, 
situação que não ocorre nos métodos utilizados. 
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Nesta Grelha era possível identificar os métodos que iriam ser utilizados, as variáveis 

que cada analista teria que estimar/codificar, por cada método utilizado (11 

variáveis), e a Tarefa que estaria a ser objeto de avaliação.  

Para o seu preenchimento, o analista teria que analisar a informação disponibilizada 

nessa Grelha (folha de Excel), relativa à tarefa em análise, e de seguida, estimar o 

nível que considerava mais adequado para cada variável, referente a cada método. 

Para a atribuição de um nível (codificação), em cada uma das variáveis, bastava 

colocar o cursor em cima da célula e selecionar a opção pretendida, tendo como 

referência a informação que aparecia automaticamente numa mensagem de apoio à 

célula selecionada. A Figura 8 ilustra o que aqui foi referido. 

 

 

Figura 7 – Exemplificação da Grelha de análise, efetuada em Excel, para auxiliar a etapa 3. 

 

Identificação da tarefa em análise 

Grupo de métodos utilizados 

Variáveis a estimar 
por cada analista 

para cada situação 
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Figura 8 – Exemplificação da parte Grelha de análise, efetuada em Excel, para ser preenchida pelo 

analista aquando da etapa 3. 

Contudo, os constrangimentos e limitações associados ao programa EXCEL17, por um 

lado, e a dificuldade de operacionalização de uma formação,18 por outro, conduziram 

à elaboração de um outro tipo de ferramenta que será apresentado no ponto 2.2.3.3.. 

2.2.3.3. Questionário de Preenchimento On-line para Estimativa do Risco 

Considerando os objetivos deste trabalho, em particular, a comparação interanalista, 

julgámos relevante valorizar a existência de um número alargado de indivíduos. Tal 

facto, levou-nos a ponderar o desenvolvimento de uma ferramenta que permitisse aos 

analistas a sua colaboração, sem que isso obrigasse a grandes perdas de tempo (quer 

com formações, quer com deslocações dos analistas). 

Neste sentido, elaborou-se, especificamente para esse fim, um questionário de 

preenchimento on-line, com recurso à plataforma LimeSurvey, que designámos de  

                                                                 

17 em particular a impossibilidade de apresentar os descritores na sua íntegra por limitação do número 
de caratéres possíveis na janela de apresentação da mensagem. 

18 para o uso adequado da Grelha desenvolvida a um alargado número de analistas. 

Mensagem de apoio à célula selecionada – ex.: Nível da 
escala disponível para a variável G do método de 

Matriz Simples (3x3) e respetivo descritor.  
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Questionário de Preenchimento On-line para Estimativa do Risco (QuePOLPER) – 

apresentado no Apêndice 6. 

Este questionário foi organizado em duas partes: 

 A parte I destinou-se à apresentação do estudo, dos seus objetivos e das regras 

de preenchimento do questionário; 

 A parte II integrou o questionário propriamente dito, que, por sua vez, foi 

dividido em duas subpartes. 

A 1ª subparte começava com a Identificação da Tarefa objeto de avaliação (ex: Parte 1 

- Tarefa A), seguindo-se a sua descrição e a apresentação de um conjunto de 

informações que se considerou importante ter em conta na Avaliação de Risco. Para 

cada Tarefa estava disponível um pequeno filme e imagens que auxiliavam o analista 

na compreensão da informação apresentada (Figura 9). 

   

Figura 9 – Ilustração da 1ª subparte do QuePOLPER. 

Por questões de confidencialidade, o filme não é disponibilizado juntamente com este 

documento. Contudo, e considerando as características repetitivas da tarefa e as 

diferenças associadas a duração dos ciclos de trabalho, o filme tinha uma duração que 

variava entre 1 e 4 minutos. Deste modo, o filme  reportava-se à realização de alguns 
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ciclos de trabalho e integrava as partes particulares da atividade que foram objeto de 

avaliação.   

De seguida eram apresentadas (uma a uma) as situações objeto de análise (num 

campo a cinza), através de uma tabela com os seguintes campos preenchidos: 

Descrição da situação encontrada; Circunstância perigosa identificada; Imagem 

ilustrativa da situação; Perigo; Risco e Consequência associada. 

Para além desta informação, podia ainda ser apresentada informação adicional, 

característica de cada uma das situações em análise.  

 

Figura 10 – Ilustração do Questionário respeitante à avaliação da tarefa propriamente dita, a partir da 

estimativa das variáveis em jogo.  

Após a apresentação de cada Situação, era solicitado ao analista que fizesse a 

codificação das variáveis usadas por cada um dos 4 MASqt  propostos (Método de 

Matriz Simples (3x3); Método de Matriz Simples BS8800; Método de Matriz 

Composta-P e Método de WTF). 

Assim, cada variável surgia como uma questão de escolha múltipla, tendo o analista 

apenas que escolher o nível que considerava ser mais adequado à situação em causa. 

A par de cada método eram sempre apresentadas as variáveis usadas pelo mesmo e 

Selecionar o nível adequado 

Variáveis usadas pelo método e 
descritores associados a cada nível 



II. Metodologia/Protocolo experimental/Recolha dados 

78 

os descritores associados a cada um dos níveis das respetivas escalas. A Figura 10 

exemplifica o que aqui foi dito. 

Para o método de WTF (descrito no ponto 3.4 deste Capítulo) houve a necessidade de 

transformar as escalas originais das variáveis Fator exposição (E) e Fator 

probabilidade (P) em escalas de valores inteiros, visando facilitar o processo de 

registo por parte dos analistas. Neste sentido, a escala original foi multiplicada por 10 

ficando [5; 100] e [1; 100], para as variáveis E e P, respetivamente. 

Esta subparte do questionário integrava duas Tarefas: Tarefa A - Prensa e a Tarefa B – 

composta por duas subtarefas: Virar Abs e Dobrar ABs. Cada uma destas duas Tarefas 

apresentava três19 situações distintas, distribuídas por 24 questões. O preenchimento 

completo implicava a estimativa de 66 variáveis (11 variáveis respeitantes à 

totalidade dos métodos (4 métodos) para 6 situações apresentadas).  

A 2ª subparte foi reservada à Caracterização da População Analista. Era constituída 

por 17 perguntas (de escolha múltipla e abertas) e visava auxiliar a caracterização da 

amostra de analistas em termos de: 

 Idade;  
 Género;  
 Formação académica;  
 Experiência profissional na área 

de SST;  
 Conhecimento sobre os métodos 

de AR propostos neste estudo; 

 Experiência na utilização deste 
tipo de métodos;  

 Facilidade de utilização dos 
métodos;  

 Fiabilidade percecionada sobre os 
métodos aplicados; 

 Dificuldades encontradas no uso 
destes métodos.  

 

 

                                                                 

19 Inicialmente o questionário apresentava dez situações (quatro na Tarefa A e seis na Tarefa B), mas 
tendo-se constatado um tempo demasiado longo para o seu preenchimento (uma média de 50 – 60 
min.), aquando do pré-teste do questionário, optou-se por reduzir o nº de situações. Com esta opção 
procurámos assegurar uma maior adesão de analistas já que, para os objetivos do nosso trabalho era 
mais importante garantir um grupo de analistas suficientemente grande do que muitas situações para 
avaliar. 
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Com este dados pretendia-se: 

 Reunir informação adequada para a criação de grupos diferenciados entre os 

analistas, tal como proposto na questão de investigação (Q6), referida no ponto 

2.1 do Capítulo I; 

 Percecionar a opinião dos analistas relativamente à aplicação dos métodos, em 

termos de facilidade de aplicação, de confiança nos resultados produzidos e 

dificuldades sentidas na sua utilização. 

O questionário completo era composto por um total de 42 perguntas, das quais seis 

dependiam de respostas prévias. A duração prevista para o seu preenchimento era de 

30 minutos. 

Com esta nova ferramenta procurámos garantir que todos os analistas estariam em 

igualdades de circunstâncias, no que se refere ao conhecimento que tinham da 

situação em análise.   

É importante ainda referir que o Questionário foi submetido a um pré-teste para 

validar o conteúdo da informação apresentada, a identificação de gralhas e o tempo 

estimado para o seu preenchimento.  

Para o 2º momento de preenchimento do QuePOLPER, alterou-se a ordem de 

apresentação das Tarefas e das respetivas situações sob análise. Com este 

procedimento procurámos controlar o possível efeito de aprendizagem. 

 

2.2.4. Etapa 4 

Na Valoração do Risco, para a determinação da aceitabilidade do risco recorreu-se aos 

Índices de risco disponibilizados pelos métodos utilizados na etapa 3 (Estimativa do 

risco).  

Nesta etapa recorremos ao programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences 

– versão 20) para gerar  automaticamente o Nível de Risco, com base na combinação 
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das variáveis estimadas na etapa 3 e de acordo com a definição pré-estabelecida por 

cada método (descritos no ponto 3 deste Capítulo). 

Assim, e com auxílio do mesmo programa, começámos por fazer a reconversão das 

escalas E e P do método WTF, condição indispensável para a determinação do 

respetivo Nível de risco.  
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3. Descrição dos métodos utilizados 

Tendo presentes os objetivos deste trabalho, foram selecionados quatro MASqt para 

estimar o Nível de Risco associado a seis situações, pré-identificadas, em duas tarefas 

do sector têxtil, na Confeção de Airbags (ABs).  

A opção por métodos de natureza semi-quantitativa foi justificada no ponto 2 do 

Capítulo I. 

Da síntese apresentada no Quadro 4 (pág.73) destacamos dois grupos de métodos: 

 Grupo 1 – Métodos que recorrem ao uso de uma matriz simples; 

 Grupo 2 – Métodos que recorrem ao uso de matrizes compostas. 

Para a seleção dos 4 métodos foram tidos em linha de conta os seguintes critérios: 

 Todos os métodos deveriam estar devidamente descritos em documentação 

publicada; 

 Todos os métodos teriam que apresentar a variável Índice de Risco expressa 

numa escala numérica; 

 A variável Índice de Risco deveria ser expressa numa escala de dimensão 

idêntica (5 níveis), em todos os métodos; 

 Existência de, pelo menos, dois métodos, que se enquadrassem em cada um 

dos grupos 1 e 2 acima referidos; 

 A Magnitude do risco teria que resultar de uma combinação, pré-estabelecida, 

entre as outras variáveis utilizadas pelo referido método (ex.: A Probabilidade 

e Gravidade). 

A utilização de designações iguais para a identificação das variáveis implicadas na 

estimativa do risco (ex.: Probabilidade ou Frequência; Gravidade ou Severidade, 

apenas para citar alguns) não constituiu uma obrigatoriedade. 
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Estando os métodos utilizados integrados nos métodos de avaliação do tipo geral20, é 

frequente a ausência de nome para identificar as abordagens utilizadas. Assim, para 

colmatar esta falha, e por questões de conveniência para o tratamento dos dados, 

optámos por “batizar” os métodos utilizados, à semelhança do que foi feito no estudo 

realizado por Carvalho (2007). Para facilitar a associação entre o método e a sua fonte 

(ou característica) o nome atribuído a cada método integra: 

 o tipo de matriz utilizada (ex.: matriz composta/matriz simples); 

 o nome do autor ou as siglas das instituições/empresas/organizações de onde 

são provenientes;  

 a dimensão da matriz (quando o ponto anterior não se aplica). 

Seguindo a mesma lógica que Carvalho (2007), para otimizar o processo de 

interpretação das escalas, na descrição dos métodos, foi adotado um sistema de cores 

tipo semáforo. A quantidade de cores utilizada ficou condicionada pelo número de 

níveis que cada escala integra. Assim, para os níveis que traduzem uma prioridade de 

intervenção baixa, foi adotada a cor verde. Para os níveis de prioridade de 

intervenção máxima, foi atribuída a cor encarnada. Por último, para os níveis 

intermédios, foram adotadas as cores, amarelo ou laranja (consoante o número de 

níveis). Esta adaptação pareceu-nos adequada para a generalidade dos métodos. 

De seguida apresentaremos a descrição dos MASqt utilizados.  

 

3.1. MÉTODO DE MATRIZ SIMPLES (3X3) 

O método de matriz simples (3x3) apresentado em diversas publicações (Hernández, 

Fernández, Muñoz, & Prada, 1996; Roxo, 2003) está descrito no trabalho realizado 

por Carvalho (2007). 

                                                                 

20 Existem Avaliações de Risco de natureza específica. Geralmente, estas avaliações recorrem a 
métodos específicos, os quais foram apenas desenvolvidos para serem aplicados na avaliação de 
determinados riscos. Ex: método de Gretener, Método Probit, etc.. 
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Tal como referido no Quadro 4, trata-se de um método que recorre a uma matriz de 

Avaliação de Risco que integra duas escalas de 3 níveis, para caracterizar as variáveis 

envolvidas: Gravidade (G)21 e Probabilidade (P). A escala de Índice de Risco apresenta 

5 níveis para definir a prioridade de intervenção. 

Apesar de Roxo (2003) classificar este método na categoria de MAQl, como 

consequência dos descritores serem predominantemente qualitativos, optámos por 

inclui-lo neste estudo, já que parte dos critérios de admissibilidade estavam 

contemplados: a Magnitude do risco resulta de uma combinação, pré-estabelecida, 

entre as outras variáveis utilizadas pelo método (ex.: a Probabilidade e Gravidade). 

Para ultrapassar as limitações impostas pelos outros critérios, nomeadamente, a 

necessidade da variável Índice de Risco ser expressa numa escala numérica, foi 

também atribuído a cada uma das variáveis usadas (Probabilidade e Gravidade), um 

código numa escala ordinal. Por conveniência, a escala ordinal aplicada será 

apresentada, em simultâneo, para cada uma das variáveis, à medida que o método for 

sendo descrito. 

À semelhança do que aconteceu no estudo realizado por Carvalho (2007), para 

possibilitar uma análise direta dos dados, tornou-se necessário converter as escalas 

originais de alguns métodos, afim de que em todos se assumisse a mesma ordem, em 

termos da prioridade de intervenção a que cada nível corresponde. Assim, assumiu-se 

que uma ordem crescente de níveis corresponderia a uma ordem decrescente de 

prioridade de intervenção, respeitando as opções efetuadas no referido estudo. 

Deste modo, os níveis das escalas de Probabilidade, de Gravidade e de Índice de Risco, 

previstas para este método, foram alteradas de acordo com esse requisito. 

Desta forma, segundo o método de matriz simples (3x3) a Probabilidade (P) de que 

ocorra o dano pode ser graduada numa escala de 3 níveis, de acordo com o critério 

apresentado no Quadro 5. Para facilitar a utilização da escala, a cada nível fez-se 

corresponder um descritivo com exemplos de aplicação. 

                                                                 

21 Neste método designada por Consequência. 
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Quadro 5 – Escala de Probabilidade (P) – Método matriz simples (3x3). 

Níveis de Probabilidade (P) 

1 Alta O dano ocorrerá sempre, ou quase sempre. 

2 Média O dano ocorrerá em algumas ocasiões. 

3 Baixa O dano ocorrerá raras vezes. 

                  (adaptado de Carvalho (2007)) 

 

Para se determinar a Gravidade (G), este método estabelece que devem ser tidas em 

consideração: 

 As partes do corpo que possam ser afetadas; 

 A natureza do dano. 

Esta avaliação é então graduada numa escala de 3 níveis, de acordo com o Quadro 6.  

Esta variável é também acompanhada de descritores exemplificativos. 

 

Quadro 6 – Escala de Gravidade (P) – Método matriz simples (3x3). 

Gravidade (G)   

1 Extremamente 
Danoso 

Amputações, fraturas maiores, intoxicações, lesões múltiplas, lesões 
fatais; 
Cancro e outras doenças crónicas que reduzam severamente a vida. 

2 Danoso 
Lacerações, queimaduras, perturbações, entorses, fraturas menores, 
surdez, dermatoses, asma, lesões músculo-esqueléticos, doenças que 
conduzem a uma incapacidade menor. 

3 Ligeiramente 
Danoso 

Danos superficiais: cortes; traumatismos ligeiros, irritação dos olhos 
por pó; 
Mal-estar e Irritação, tais como: dores de cabeça, desconforto. 

                                    (adaptado de Carvalho (2007)) 
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Determinadas as variáveis Probabilidade (P) e Gravidade (G), há que determinar a 

Magnitude do risco (R). A matriz esquematizada na Figura 11 apresenta o processo de 

determinação da Magnitude do risco (R).  

R = f (P;G) 

Gravidade (G) 

1 2 3 
Pr

ob
ab

ili
da

de
 (P

) 

1 1 2 3 

2 2 3 4 

3 3 4 5 

          (adaptado de Carvalho (2007)) 

Figura 11 – Relação entre as variáveis Probabilidade (P) e Gravidade (G), segundo o método de matriz 

simples (3x3), para determinação da Magnitude do Risco (R). 

 

A interpretação do valor obtido é feita pela consulta do Índice de Risco apresentado no 

Quadro 7. A escala de Índice de Risco traduz a prioridade de intervenção associada à 

avaliação feita, constituindo uma base para a tomada de decisão sobre a necessidade 

de melhorar os meios de controlo existentes, de implementar novos meios ou, de 

calendarizar ações necessárias.  
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Quadro 7 – Índice de Risco e Prioridade de Intervenção – Método matriz simples (3x3). 

Índice de Risco Prioridades de Intervenção 

1 Intolerável 
Não se deve iniciar ou continuar o trabalho, até que se tenha reduzido o 
risco. Se não for possível reduzir o risco, mesmo utilizando recursos 
ilimitados, o trabalho deve ser proibido. 

2 Importante 

O trabalho não deve ser iniciado até que se tenha reduzido o risco.  
Podem ser necessários recursos consideráveis para se controlar o risco.  
Quando o risco corresponder a um trabalho que está a ser realizado, 
devem ser tomadas medidas de proteção de modo a contornar o 
problema, num tempo inferior ao dos riscos moderados. 

3 Moderado 

Devem fazer-se esforços para reduzir o risco. As medidas para reduzir o 
risco devem ser implementadas num período determinado. 
Quando o risco estiver associado a consequências extremamente danosas, 
será necessária uma ação posterior, para estabelecer, com mais precisão, 
a Probabilidade do dano, como base para determinar a necessidade de 
melhoria das medidas de controlo. 

4 Tolerável 

Não é necessário melhorar a ação preventiva. No entanto, devem ser 
consideradas soluções mais rentáveis ou melhorias que não impliquem 
uma carga económica importante. É necessário recorrer a avaliações 
periódicas, de modo a assegurar a eficácia das medidas de controlo. 

5 Trivial Não requer medidas específicas. 

                                                     (adaptado de Carvalho (2007)) 

 

 

3.2. MÉTODO DE MATRIZ SIMPLES BS8800 

O método de matriz simples BS8800 é um método que foi apresentado na norma 

britânica BS8800 (BSI, 2004).  

Trata-se de um método que, à semelhança do anterior, recorre a uma matriz simples 

mas, desta vez, com duas escalas de dimensão diferente. 

Assim, para caracterizar a Gravidade (G) é utilizada uma escala de 3 níveis e para 

caracterizar a Probabilidade (P) é utilizada uma escala de 4 níveis.  

No que se refere à escala de Índice de Risco, para definir a prioridade de intervenção, 

recorre a uma escala composta por 5 níveis.  
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À semelhança do método anterior, a ordem dos níveis das escalas de Gravidade, de 

Probabilidade e de Índice de Risco foi alterada, de acordo com o requisito pré-

estabelecido, ou seja, de modo a que uma ordem crescente na escala de Índice de Risco 

estivesse associada a uma ordem decrescente da prioridade de intervenção.  

Desta forma, segundo o método de matriz simples BS8800, a Gravidade (G) dos danos 

pode ser graduada numa escala de 3 níveis, de acordo com o critério apresentado no 

Quadro 8.  

Para facilitar a utilização da escala, a cada nível fez-se corresponder um descritivo 

com exemplos de aplicação, de acordo com as categorias dos danos para a Segurança 

e para a Saúde. 

Quadro 8 – Escala de Gravidade (G) – Método matriz simples BS8800. 

Gravidade  

 Saúde Segurança 

1 Extrema 
Doença aguda que provoque morte; 
doença terminal; incapacidade 
permanente significativa. 

Lesões mortais; amputações; 
lesões múltiplas; fraturas 
graves. 

2 Moderada 

Perda parcial de audição; dermatites; 
asma; lesões relacionadas com o 
trabalho nos membros superiores; 
doença passível de provocar 
incapacidade permanente menor. 

Dilaceração; feridas abertas ou 
cortes profundos; queimaduras; 
entorses e distensões graves; 
concussões; fraturas menores. 

3 Ligeira 

Incómodo ou perturbação e irritação 
(ex.: dores de cabeça); doença 
temporária que provoque desconforto 
(ex.: diarreia). 

Lesões superficiais; feridas e 
cortes menores; irritação ocular 
provocada por poeira. 

Nota: as categorias dos danos para a Segurança e Saúde são mais bem definidas através da 
apresentação de exemplos; os exemplos acima listados não são exaustivos. 

                         (adaptado de BSI (2004)) 

 

Para se determinar a Probabilidade (P), este método recorre a uma escala de 4 níveis 

conforme apresentado no Quadro 9. À semelhança do que tem sido apresentado, 
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também neste caso, cada nível é acompanhado de um descritor por forma a 

minimizar a subjetividade associada à sua aplicação. 

 

Quadro 9 – Escala de Probabilidade (P) – Método matriz simples BS8800. 

Probabilidade  

1 Muito Provável 
(Esperado) 

Tipicamente acontece, pelo menos, uma 
vez por semestre a um indivíduo.  

2 Provável/Possível Tipicamente acontece, pelo menos, uma 
vez em cada 5 anos a um indivíduo. 

3 Pouco Provável Tipicamente acontece, pelo menos, uma 
vez na vida de trabalho de um indivíduo. 

4 Muito improvável Menos de 1% de possibilidade de ocorrer 
na vida de trabalho de um indivíduo. 

                   (adaptado de BSI (2004)) 

 

Determinadas as variáveis Probabilidade (P) e Gravidade (G), há que determinar a 

Magnitude do risco (R). A matriz esquematizada na Figura 12 apresenta o processo de 

determinação da Magnitude do risco (R). 

                         (adaptado de BSI (2004)) 

Figura 12 – Relação entre as variáveis Probabilidade (P) e Gravidade (G), segundo o método de matriz 

simples BS8800, para determinação da Magnitude do Risco (R). 

R = f (P; G) 

Gravidade (G) 

1 2 3 

Extrema/Elevado  Moderada Ligeira 

Pr
ob

ab
ili

da
de

 (P
) 1 Muito Provável 1 1 4 

2 Provável/Possível 1 2 4 

3 Pouco Provável 1 3 5 

4 Muito improvável 2 5 5 
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De acordo com a Norma BS8800, as categorias e a assimetria da matriz resultam dos 

exemplos de “dano” e de “possibilidade” ilustrados na respetiva norma (BSI, 2004). 

Neste sentido, as empresas e organizações devem adaptar a conceção e tamanho da 

matriz às suas particularidades e necessidades específicas. No entanto, e por razões 

de validação da ferramenta, a matriz foi utilizada tal e qual apresentada na norma. 

Para a determinação das prioridades de intervenção recorre-se ao Quadro 10. 

Quadro 10 – Índice de Risco e Prioridade de Intervenção – Método matriz simples BS8800. 

Índice de Risco Prioridade de Intervenção 

1 Muito 
elevado 

In
ac

ei
tá

ve
l 

Estes riscos são inaceitáveis. São necessárias melhorias substanciais no 
controlo do risco, de modo a que este seja reduzido para um nível tolerável ou 
aceitável. A atividade de trabalho deve ser suspensa até estarem 
implementadas as medidas necessárias para que o risco deixe de ser “muito 
elevado”. Se não houver possibilidade de reduzir o risco, o trabalho não pode 
ser retomado. 

2 Elevado * 

Ri
sc

os
 q

ue
 d

ev
em

 se
r r

ed
uz

id
os

 d
e 

fo
rm

a 
a 

se
re

m
 co

ns
id

er
ad

os
 

to
le

rá
ve

is
 o

u 
ac

ei
tá

ve
is

. 

Devem ser desenvolvidos esforços substanciais para reduzir o risco. As 
medidas de redução do risco devem ser implementadas urgentemente em 
período de tempo definido; pode ser necessário considerar a suspensão ou a 
restrição da atividade, ou aplicar medidas de controlo interinas, até às 
primeiras estarem implementadas. Pode ser necessária a atribuição de 
recursos consideráveis para a implementação das medidas adicionais de 
controlo. Devem ser estabelecidos procedimentos para garantir que o controlo 
é mantido, especialmente se os níveis de risco estão associados a 
consequências com danos extremamente graves ou muito graves. 

3 Médio * 

Deve ser equacionada a redução do risco para um nível tolerável, e 
preferencialmente para um nível aceitável, quando aplicável, mas os custos 
inerentes a medidas adicionais devem ser tidos em conta. As medidas de 
redução do risco devem ser implementadas num período de tempo definido. 
Devem ser estabelecidos procedimentos para garantir que o controlo é 
mantido, especialmente se os níveis de risco estão associados a consequências 
com danos. 

4 Baixo * 

Não são requeridos controlos adicionais a não ser que os mesmos possam ser 
implementados a muito baixo custo (em termos de tempo, dinheiro e esforço). 
As ações para reduzir estes riscos são consideradas de baixa prioridade. 
Devem existir disposições para garantir que o controlo é mantido. 

5 Muito 
baixo 

Ac
ei

tá
ve

l 

Estes riscos são considerados aceitáveis. Não são necessárias outras ações 
para além daquelas que garantem que o controlo é mantido. 

* - Estas 3 categorias são utilizadas de modo a permitir diferentes tipos de ação ou diferentes escalas de tempo para implementação das 
medidas que tenham de ser aplicadas, em função do Nível de Risco. 

                               (adaptado de BSI (2004)) 
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3.3. MÉTODO DE MATRIZ COMPOSTA – P 

O método de matriz composta, que agora se apresenta, está descrito por vários 

autores (Cabral & Veiga, 2009; Carvalho, 2007; Ribeiro, 2004). 

A designação – “método de matriz composta – P” resulta do facto de ser um método 

adaptado por uma empresa – “Percentil, Lda.”22, na definição dos intervalos que 

estabelece para a variável Índice de Risco. 

Tal como referido no Quadro 4, é um método que se enquadra nos métodos de matriz 

composta (Carvalho, 2007), já que integra mais duas variáveis, para além da 

Frequência (F) e da Severidade (S), sendo elas: os Procedimentos e condições de 

segurança adotados (Ps) e o Nº de pessoas afetadas (N). Assim, cada uma destas 4 

variáveis (F, S, Ps e N) é analisada com recurso a escalas de 5 níveis.  

Neste método, a variável Magnitude do risco (R) é determinada pelo produto das 4 

variáveis, acima referidas, segundo a equação (Eq. 2): 

R = F * S * Ps * N (Eq. 2) 

onde: 

R= Magnitude do risco; 

F = Frequência; 

S = Severidade dos danos; 

Ps = Procedimentos e condições de segurança adotados; 

N = Nº de pessoas afetadas. 

 

Nos Quadros 11 a 14 são apresentadas as escalas e respetivos descritores, para cada 

uma das variáveis mencionadas. 

 

 
                                                                 

22 PERCENTIL – Consultoria, Projetos e Formação em Ambiente e Segurança no Trabalho, Lda. 
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Quadro 11 – Escala de Frequência 

(F) – Método matriz composta – P. 

Frequência (F) 

1 Frequente 

2 Provável 

3 Ocasional 

4 Remoto 

5 Improvável 
 

Quadro 12 – Escala de Severidade (S) – Método matriz composta – 

P. 

Severidade (S) 

1 Catastrófico 
Morte, lesão com incapacidade 
permanente, perda do sistema ou 
danos ambientais muito graves. 

2 Crítico 

Danos graves, lesões com 
incapacidade temporária ou 
permanente mas de pequena 
percentagem ou perda parcial do 
sistema ou danos ambientais 
graves. 

3 Marginal 

Lesões menores, com ou sem 
incapacidade temporária, mas 
pouco graves, danos no sistema 
ou ambiente pouco graves. 

4 Negligenciável 

Lesões pequenas, sem qualquer 
tipo de incapacidade, danos no 
sistema ou ambiente 
insignificantes ou desprezíveis. 

5 Insignificantes Sem lesões corporais ou danos 
para o sistema. 

 

 

 

Quadro 13 – Escala de Procedimentos e condições de 

segurança (Ps) – Método matriz composta – P. 

Procedimentos e condições segurança (Ps) 

1 Não existem, ou não são conhecidas. 

2 Sérias deficiências. 

3 
Algumas deficiências nos procedi-
mentos e falta de implementação de 
outros. 

4 Suficientes, mas melhoráveis. 

5 Muito boas – Suficientes e bem imple-
mentados. 

 

 

 

Quadro 14 – Escala de Nº de pessoas afetadas (N) 

– Método matriz composta – P. 

Nº pessoas afetadas (N) 

1 ≥ 51 

2 31 – 50  

3 11 – 30  

4 4 – 10  

5 1 – 3  
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A Magnitude do risco pode variar entre 1 (considerado muito mau) e 625 

(considerado muito bom). Para a determinação das prioridades de intervenção, a 

Percentil, Lda. definiu a escala de Índice de Risco (também com 5 níveis) apresentada 

no Quadro 15.  

Quadro 15 – Índice de Risco e Prioridade de Intervenção segundo a Magnitude do risco (R) – Método 

matriz composta – P. 

Magnitude do 
risco 

Índice de Risco Prioridades de Intervenção 

= 1 1 Situação urgente Situação drástica, requerendo 
alterações urgentes e obrigatórias. 

]1-16] 2 Situação crítica Requer alterações urgentes. 

]16 - 81] 3 Situação aceitável Requer algumas alterações. 

]81-256] 4 Situação bastante 
aceitável 

Poderão ser realizadas pequenas 
ações de melhoria. 

]256-625] 5 Situação ótima Não requer alterações. 

 

 

3.4. MÉTODO DE WTF 

O método de William T. Fine (WTF), publicado há mais de 30 anos (Fine, 1971), tem 

sido objeto de várias traduções e adaptações (Cabral & Veiga, 2009; INSHT, 1984)  

A utilização deste método pareceu-nos adequada na medida em que satisfaz alguns 

dos pressupostos, apontados na literatura, importantes na definição quantitativa do 

Nível de Risco, nomeadamente, o facto de ter em consideração três fatores:  

 a Gravidade/Severidade das Consequências (S) (Høj & Kröger, 2002); 

 a Probabilidade/Possibilidade (P) de que alguém irá ser afetado pelo perigo 

(Woodruff, 2005);  

 a Frequência (F) da exposição à fonte de perigo (Reniers et al., 2005a). 
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Para a realização deste estudo foi utilizada a versão apresentada por Cabral e Veiga 

(2009), por se tratar de uma referência acessível a todos os profissionais que 

trabalham na área da prevenção dos riscos profissionais.  

Uma das diferenças encontradas entre esta publicação e a original reside na escala do 

Índice de Risco, que apresenta 5 níveis, ao contrário dos 3 níveis originais. Esta 

diferença pareceu-nos útil, já que o método se assemelha ao método de matriz 

composta – P, quer na determinação da variável Magnitude do risco (R) (embora com 

menos uma variável envolvida), quer na dimensão da escala do Índice de Risco. 

Tal como referido no Quadro 4, é um método de Avaliação de Risco que recorre ao 

conhecimento de 3 variáveis distintas, aqui designadas por Fator consequência (C), 

Fator exposição (E) e Fator probabilidade (P).  

Cada uma das 3 variáveis (C, E e P) é analisada com recurso a escalas de 6 níveis. Nos 

Quadros 16, 17 e 18 apresentam-se os níveis e os descritores associados a cada uma 

das variáveis em análise. 

À semelhança de outros métodos, o método WTF prevê uma classificação das 

consequências em termos de danos pessoais e materiais. Contudo, tendo em conta os 

objetivos deste trabalho, foram apenas consideradas as primeiras.  

É de salientar que neste método, sempre que se considerar que uma dada situação 

não se enquadra em nenhum dos códigos sugeridos, mas sim no seu intervalo, pode 

optar-se por atribuir um código diferente. 

Por exemplo, na escala de Fator consequência (Fc) do 1º nível ao 6º nível 

correspondem os valores 1, 5, 15, 25, 50 e 100, respetivamente. Contudo, o analista 

pode considerar que perante a situação que está a avaliar, nenhum dos valores é 

adequado para caracterizar a mesma, optando por atribuir um valor intermédio do 

tipo 3, 8, 20, 35 ou 75, só para exemplificar alguns em cada um dos intervalos. A 

mesma situação é válida para as restantes variáveis usadas pelo método.  
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Quadro 16 – Escala de Fator consequência (C) – 

Método WTF. 

Fator consequência (C) 

100 Catastrófico – Muitas vítimas 
mortais. 

50 Vários mortos. 

25 Morte – acidente mortal. 

15 Lesões Graves – Incapacidade 
permanente / Amputação. 

5 Lesões com baixa – 
Incapacidade temporária. 

1 Pequenos ferimentos – Lesões 
ligeiras; contusões, golpes, etc. 

                                   (adaptado de Cabral e Veiga (2009)) 

Quadro 17 – Escala de Fator exposição (E) – 

Método WTF. 

Fator exposição (E) 

10 Contínua – muitas vezes/dia. 

6 Frequente – aproximadamente 
1vez/dia. 

5 Ocasional – > 1 vez/semana a < 
1vez/mês. 

4 Irregular – ≥ 1 vez/mês a < 1 
vez/ano. 

1 Raro – sabe-se que ocorre, mas com 
baixíssima frequência. 

0,5 
Pouco provável - Não se sabe se 
ocorre mas é possível que possa 
ocorrer. 

 

           (adaptado de Cabral e Veiga (2009)) 

 

Quadro 18 – Escala de Fator probabilidade (P) – Método WTF. 

Fator probabilidade (P) 

10 Muito provável Acidente como resultado mais provável e 
esperado, se a situação de risco ocorrer. 

6 Possível É muito possível que ocorra, Acidente como 
perfeitamente possível. Probabilidade de 50%. 

3 Raro É raro que aconteça; Acidente com incidência 
rara. Probabilidade de 10%. 

1 Repetição improvável 
Já aconteceu mas é difícil que se repita; Acidente 
com incidência remotamente possível. Sabe-se 
que já ocorreu. Probabilidade de 1%. 

0,5 Nunca aconteceu Acidente como incidência extremamente 
remota. 

0,1 Praticamente impossível Acidente como praticamente impossível. Nunca 
aconteceu em muitos anos de exposição. 

       (adaptado de Cabral e Veiga (2009)) 
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O produto da classificação das 3 variáveis dá a Magnitude do risco (R), que neste 

método é designada por Grau de perigosidade (GP). Para facilitar a leitura e respetiva 

relação entre as várias escalas, iremos manter a terminologia de Magnitude do risco 

(R). 

A equação (Eq. 3) traduz o processo de determinação da Magnitude do risco (R). 

R = C * E * P (Eq. 3) 

onde: 

R = Magnitude do risco; 

C = Fator consequência; 

E = Fator exposição; 

P = Fator probabilidade. 

A escala varia entre 0,05 (situação ótima) e 10 000 (situação péssima).  

Para a determinação das prioridades de intervenção recorre-se à escala de Índice de 

Risco disponibilizada e que é apresentada no Quadro 19.  

 

Quadro 19 – Índice de Risco e Prioridade de Intervenção segundo a Magnitude do risco (R) – Método 

WTF. 

Magnitude do 
risco 

Índice de Risco Prioridade de intervenção 

≥ 400 1 Grave e 
iminente 

Suspensão imediata da atividade 
perigosa. 

[200 – 400[ 2 Alto Correção imediata. 

[70 – 200[ 3 Notável Correção necessária urgente. 

[20 – 70[ 4 Moderado Não é urgente, mas deve corrigir-se. 

< 20 5 Aceitável Pode omitir-se a correção. 

          (adaptado de Cabral e Veiga (2009)) 
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Este método apresenta uma particularidade, face aos demais, que se traduz na 

possibilidade de apresentar uma Justificação das medidas a implementar (J) a partir 

de uma Relação Custo -benefício estabelecida pela equação (Eq. 4). 

J = R / (fc * gc) (Eq. 4) 

onde: 

J = Justificação  das medidas a implementar; 

R = Magnitude do risco; 

fc = Fator custo – traduz o custo expectável da intervenção; 

gc = Grau de correção – traduz aquilo que é expectável reduzir em termos da 

Magnitude do risco (R), com a implementação das medidas contempladas no Fator 

custo (fc). 

A determinação das variáveis Fator custo (fc) e o Grau de correção (gc) é efetuada com 

o auxílio das classificações propostas nos Quadros 20 e 21. 

 

Quadro 20 – Fator custo (fc) – Método WTF. 

Fator custo (fc) 

10 > 2 500 € 

6 De 1 250 € a 2 500 € 

4 De 675 € a 1 250 € 

3 De 335 € a 675 € 

2 De 150 € a 335 € 

1 De 75 € a 150 € 

0.5 <75 € 

         (adaptado de Cabral e Veiga (2009)) 

Quadro 21 – Grau de correção (gc)  

– Método WTF. 

Grau de correção (gc) 

1 
Risco completamente 
eliminado 

2 Risco reduzido em 75% 

3 Risco reduzido entre 50 a 75% 

4 Risco reduzido entre 25 a 50% 

6 Ligeiro efeito sobre o risco 

                       (adaptado de Cabral e Veiga (2009)) 
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Determinado o valor de J, com auxílio da equação (Eq. 4), procede-se à sua 

interpretação de acordo com o Quadro 22. 

 

Quadro 22 – Índice de Justificação (J) versus Grau de atuação – Método WTF. 

J Grau de atuação 

≥ 20 Muito Justificado. 

[10 – 20[ Provável justificação. 

< 10 Não justificado. Reavaliar a medida proposta. 

              (adaptado de Cabral e Veiga (2009)) 

 

Tendo presentes os objetivos do nosso estudo, a determinação das variáveis 

Justificação das medidas a implementar (J), Fator custo (fc) e Grau de correção (gc) não 

foram contempladas. 
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4. Amostra 

Face às características particulares deste estudo e para uma melhor compreensão do 

trabalho que foi realizado, a amostra foi dividida em três subamostras: 

 Métodos utilizados; 

 Tarefas analisadas vs Situações analisadas; 

 Participantes. 

Todas as subamostras referidas enquadram-se num tipo de amostragem não-

probabilística ou não-aleatória, tendo sido selecionadas por conveniência.  

De seguida apresentaremos as principais características de cada uma das 

subamostras constituídas. 

 

4.1. MÉTODOS UTILIZADOS 

A primeira subamostra inclui os métodos selecionados para avaliar a hipótese 

subjacente à  Q1 de Investigação (ponto 2.1 do Capítulo I).  

Tal como referido no ponto 2.2.3.1 deste capítulo, foram selecionados 4 métodos de 

Avaliação de Risco de natureza semi-quantitativa (MASqt). 

Para simplificar o processo de tratamento de dados, cada método foi designado 

conforme os códigos do Quadro 23, tal como descrito no ponto 3 deste Capítulo. 

Quadro 23 – Código atribuído a cada método usado. 

Método Código 

Método de Matriz Simples (3x3) MMS3x3 

Método de Matriz Simples BS8800 BS8800 

Método de Matriz Composta - P MMCP 

Método de William T. Fine WTF 
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4.2. TAREFAS ANALISADAS VERSUS SITUAÇÕES ANALISADAS 

Para a concretização deste estudo foram inicialmente selecionados e analisados 

quatro postos de trabalho que envolvem a realização de quatro tarefas: Prensa; Virar/ 

Dobrar ABs; Costura do Envelope e Costura em volta. 

A seleção destas tarefas teve por base: os postos de trabalho onde já ocorreram AT e a 

opinião da encarregada, no que se refere à penosidade associada à sua realização. 

A análise efetuada às quatro tarefas (Apêndice 7), aquando da realização das duas 

primeiras etapas deste estudo (Caracterização da Situação de Trabalho e 

Identificação dos Perigos, associação dos potenciais riscos e das respetivas 

consequências) determinou a existência de 81 situações merecedoras de avaliação 

em termos da Magnitude do risco. Dito de outra forma, foram identificados, para as 

cinco tarefas analisadas, 81 potenciais riscos e respetivas consequências. 

As 81 situações identificadas estavam distribuídas pelas componentes da situação de 

trabalho identificadas no Quadro 24. 

Quadro 24 – Relação do nº de situações identificadas por componente da situação de trabalho, 

aquando da etapa 2 do estudo. 

Componente da Situação de Trabalho Nº de situações 
identificadas 

Ambiente físico-químico-biológico 15 

Equipamentos/Máquinas de trabalho 32 

Espaço de trabalho 7 

Ferramentas de trabalho 8 

Processos de trabalho/modos operatórios 19 

Total 81 

 

Contudo, e tal como referido, houve a necessidade de reduzir o nº de situações a 

avaliar, sob pena de não se obter uma adesão suficiente, por parte dos analistas, na 

resposta ao QuePOLPER. 
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Assim, aquando da elaboração do QuePOLPER, selecionámos 10 situações de risco. 

Após o pré-teste do questionário, com o objetivo de reduzir o tempo do seu 

preenchimento, limitámos a codificação das variáveis envolvidas na estimativa do 

risco a 6 situações, presentes apenas em duas tarefas. 

Para a seleção das situações tivemos em linha de conta: 

 A variedade/diversidade da natureza da componente da situação de trabalho 

avaliada;  

 Os resultados obtidos aquando do pré-teste do QuePOLPER. A este nível, 

selecionámos as situações que nos pareceram gerar menos consenso, quanto à 

concordância direta dos resultados obtidos entre os analistas. 

No Quadro 25 estabelece-se uma relação entre a natureza do risco a ser avaliado por 

tarefa/situação e os respetivos códigos adotados para identificar a situação avaliada. 

A numeração não sequencial das situações avaliadas na Tarefa B prende-se com o 

facto das tarefas selecionadas, aquando do pré-teste do questionário, apresentarem o 

nº de ordem agora referido e que, por razões estratégicas, foi mantido. 

 

Quadro 25 – Relação entre a natureza do risco a ser avaliado por tarefa/situação e os respetivos 

códigos adotados para identificar a Situação avaliada. 

Tarefa Situação Natureza do risco em avaliação Código  

A 

1 Queda ao mesmo nível /diferentes níveis TA1 

2 Exposição prolongada a elevados níveis de ruído TA2 

3 Queda de objetos sobre os pés TA3 

B 

2 Contacto mecânico – Entalamento TB2 

4 Sobreesforço TB4 

6 Atropelamento TB6 
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4.3. PARTICIPANTES  

Este é um tipo de subamostra que se enquadra numa amostragem cumulativamente 

de conveniência e heterogénea, já que, os participantes foram selecionados de acordo 

com características enquadráveis em diferentes categorias pré-estabelecidas: 

Formação académica, Experiência profissional e Nível de especialização. 

Foram convidados, via correio eletrónico, para colaborar neste estudo 81 

participantes (44 do género feminino e 37 do género masculino). Obtivemos resposta 

por parte de 60 participantes (74% da subamostra inicial). No entanto, no 1º 

momento de preenchimento, apenas 44 (26 do género feminino e 18 do género 

masculino), ou seja, 54% da subamostra inicial fizeram o preenchimento completo do 

QuePOLPER, condição necessária para integrar esta subamostra.   

No 2º momento, obtivemos resposta por parte de 39 participantes (23 do género 

feminino e 16 do género masculino), ou seja, 89% da subamostra considerada no 1º 

momento. 

Tal como referido, com o intuito de obter resposta a algumas das questões de 

investigação, nomeadamente, perceber se algumas das características da população 

podiam influenciar os resultados obtidos, o grupo de analistas foram posteriormente 

agrupados, tendo em conta as referidas categorias, originando três grupos:  

 A - Formação académica; 

 B - Experiência profissional; 

 C - Nível de especialização. 

O grupo A integrava três subgrupos: 

 SA_A1 – Licenciados em Ergonomia; 

 SA_A2 – Licenciados na área de SHST; 

 SA_A3 – Licenciados na área de Engenharia. 
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O grupo B integrava dois subgrupos: 

 SA_B1 – COM Experiência profissional; 

 SA_B2 – SEM Experiência profissional; 

O grupo C também integrava dois subgrupos: 

 SA_C1 – Especialista; 

 SA_C2 – NÃO Especialista; 

 

A criação dos subgrupos mencionados teve por base os critérios de seriação 

apresentados no Quadro 26: 

Quadro 26 – Critérios de seriação para a definição dos grupos de subamostras. 

Grupo Critérios de seriação 

A - Formação académica 
Resposta dada pelo Analista à 28ª questão do QuePOLPER * – 
respeitante à Formação académica. 

B - Experiência profissional 
Resposta dada pelo Analista à 34ª questão do QuePOLPER * – 
respeitante à Experiência profissional. Foram considerados 
Experientes os participantes com Experiência superior a 3 anos. 

C - Nível de especialização  

Cruzamento entre as respostas dadas pelo Analista às questões 34ª, 
35ª e 37ª do QuePOLPER * – respeitante à Experiência profissional na 
área de SHST, ao conhecimento que possuem dos métodos de AR 
aqui propostos e à Experiência que têm na utilização dos métodos 
aqui propostos.  

* ver Apêndice 6 

 

Foram integrados no Grupo C – ESPECIALISTAS os participantes que, 

cumulativamente, apresentavam as respostas às questões 34, 35 e 37 do QuePOLPER 

identificadas com um (X) no Quadro 27. 
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Quadro 27 – Critérios adotados para a definição da subamostra ESPECIALISTA (SA_C1). 

Subamostra 

ESPECIALISTA 

SA_C1 

Questão 37  
Frequência de utilização dos métodos propostos neste 

estudo.   Questão 34 
Experiência 

profissional na 
área de SHST 

“Usa numa base 
diária 

 (pelo menos 1 
vez/semana a 1 

vez/mês)” 

“Usa 
regularmente 

(pelo menos mais 
de 1 vez/ano)” 

“Usa de vez em 
quando  

(pelo menos 1 
vez/ano” 

Questão 35 
Conhecimento 

que tem dos 
métodos de AR 

propostos 
neste estudo 

“Costuma usar 
os métodos de 

AR aqui 
propostos (pelo 
menos 1 dos 4) 
ou já usou no 

passado” 

x x x > a 6 anos 

x x -  ]3 a 6 anos] 

x - - ]1 a 3 anos] 

 

No Quadro 28 são caracterizadas as subamostras referidas, em termo de género e 

número (N), para cada um dos momentos do estudo. 

Quadro 28 – Caracterização das subamostras, em termos de género e número (N), para cada momento 

do estudo. 

 
Género 

N 
F M 

Momentos  1º 2º 1º 2º 1º 2º 

SA_A1 Licenciados em Ergonomia 13 12 6 5 19 16 

SA_A2 Licenciados na área de SHST 5 5 0 0 5 5 

SA_A3 Licenciados na área de Engª 5 4 9 8 14 12 

SA_B1 COM Experiência profissional 17 14 11 9 28 23 

SA_B2 SEM Experiência profissional 9 9 7 7 16 16 

SA_C1 Especialista 7 5 8 7 15 12 

SA_C2 NÃO Especialista 19 18 10 9 29 27 

 

No Gráfico 1 é feita a caraterização da amostra completa de analistas, que integraram 

o 1º momento do estudo (N=44), em termos de idade. Pela análise do mesmo é 

possível verificar que esta apresenta uma distribuição heterogénea estando a sua 

maioria (≈40%) integrada no escalão etário  dos [25 – 34 anos].  
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Para além das evidências referidas é possível ainda destacar: 

  A ausência de analistas jovens (com menos de 24 anos) nos grupos amostrais 

experientes (SA_B1) ou especialistas (SA_C1). 

 Um proporção considerável de analistas nos grupos amostrais SEM 

experiência (SA_B2) ou NÃO especialista (SA_C1), com idades inferiores a 44 

anos (>70%); 

 Uma proporção considerável de analistas com formação nas áreas da 

Engenharia (SA_A3), com idades superiores a 35 anos (>40%); 

 Uma proporção considerável de analistas com formação na área da Ergonomia 

e em SHST, com idades inferiores a 34 anos (>80%); 

 

Gráfico 1 – Distribuição percentual da amostra completa de analistas que integraram o 1º momento do 

estudo (N=44) em função da idade e respetiva proporção de cada grupo etário nas subamostras 

criadas (SA_A1, SA_A2, SA_A3, SA_B1, SA_B2, SA_C1 e SA_C2). 
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5. Tratamento dos dados 

A descrição feita no ponto 2 do Capítulo II revela um tipo de tratamento descritivo e 

analítico dos dados, etapa a etapa, para alcançar, por cada método, os valores de Nível 

de Risco, a variável dependente neste estudo. 

Para o tratamento da informação obtida, quer em termos descritivos, quer em termos 

estatísticos, recorremos aos programas SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences – versão 20) e Excel 2010. 

Tendo presente a natureza ordinal desta variável, começámos por fazer uma análise 

descritiva dos dados, recorrendo a parâmetros de localização (moda, percentis), 

tabelas de frequência (simples e acumulada) e diagramas de barras. 

Para a verificação das hipóteses subjacentes às questões de investigação foram 

selecionados diferentes testes, de acordo com: 

 A natureza ordinal de todas as variáveis; 

 A relação estabelecida entre amostras. 

Como critério de rejeição das hipóteses nulas (H0) foi considerado um nível de 

significância de 0,05.  

No Quadro 29 sintetizam-se as questões de investigação e os respetivos 

testes/métodos usados para a validação das respetivas hipóteses.  

Quadro 29 – Identificação dos testes/métodos usados, por questão de investigação. 

 Testes/Métodos 
 

Teste 
Friedman 

Análise 
 a posteriori 

Coeficiente Alpha de 
Kippendorff  

(αK) 

Percentagem de 
Concordância Direta  

(% ConcDir) 

Q
ue

st
õe

s 
in

ve
st

ig
aç

ão
 

Q1 x x x x 

Q2 - - x x 

Q3 - - x x 

Q4 - - x x 

Q5 - - x x 

Q6 - - x x 
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5.1. TESTE DE FRIEDMAN  

Dando continuidade ao trabalho iniciado por Carvalho (2007), optámos por utilizar, 

numa primeira análise, o teste não paramétrico de Friedman para testar a Hipótese 

subjacente à Q1. 

Sempre que os resultados do teste de Friedman revelaram a existência de diferenças 

estatisticamente significativas (p-value < 0,05), levando consequentemente à rejeição 

da H0, comparámos os pares de métodos que contribuíram para tais resultados 

através da análise a posteriori disponível no SPSS (Related-Samples Friedman’s Two-

Way Analysis of Variance by Ranks). 

 

5.2. COEFICIENTE ALPHA DE KRIPPENDORFF  

Sempre que a análise a posteriori evidenciou a existência de pares de métodos cujos 

resultados não apresentavam diferenças estatisticamente significativas, averiguou-se 

o nível de concordância intermétodo recorrendo ao Coeficiente Alpha de Krippendorff  

(αK). 

O Coeficiente Alpha de Krippendorff (αK) é um coeficiente de Fiabilidade desenvolvido 

para medir a concordância entre observadores, codificadores, juízes, avaliadores ou 

instrumentos de medida. Este coeficiente emerge nas análises de conteúdo mas é 

amplamente aplicável nos casos em que dois ou mais métodos, para processamento 

de dados, são aplicados a um conjunto de dados, unidades de análise ou itens e o 

objetivo subjacente é conhecer o quanto eles concordam entre si (Krippendorff, 

2011). 

A utilização deste ou de outros coeficientes de concordância, para avaliar a 

Fiabilidade, tem como suposição fundamental que os dados gerados são confiáveis se 

os codificadores/analistas são concordantes nas categorias que atribuem às unidades 

sob análise. Assim, e tal como referem Artstein e Poesio (2007), se diferentes 

codificadores/analistas produzem resultados consistentemente semelhantes, então 

podemos inferir que eles têm um entendimento semelhante sobre as interpretações 

que fazem das informações dadas para analisar e codificar uma dada situação e, 
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consequentemente, é espectável que sejam consistentes nos resultados que 

produzem aquando dos processos de codificação.  

Na literatura associada a estudos de Fiabilidade é comum a confusão entre a 

Fiabilidade (Reliability) e Concordância (Agreement). Contudo, estes dois conceitos 

apresentam diferenças, pelo que a sua clarificação se torna necessária para uma 

adequada utilização dos mesmos. 

Assim, a Fiabilidade refere-se à consistência proporcional da variância entre 

codificadores/analistas e é correlacional por natureza, ao passo que a Concordância 

refere-se à permutabilidade entre os codificadores/analistas e está vocacionada para 

analisar as situações em que os codificadores/analistas fazem essencialmente as 

mesmas avaliações (Kozlowski & Hattrup (1992), como citado em Olsen, 2013).  

De acordo com estes conceitos podemos considerar que existe Fiabilidade nos 

processos de codificação, sempre que o intervalo de códigos atribuídos por um 

analista é consistente com o intervalo de códigos atribuído por outro, mesmo que os 

códigos atribuídos não sejam coincidentes, ou seja, não revelem consenso. Por outro 

lado, sempre que os analistas revelem consenso, ou seja, sejam coerentes nos códigos 

atribuídos ao mesmo evento, considerar-se-á que existe Concordância entre eles.  

Assim, podemos considerar que na avaliação da Fiabilidade não é apenas importante 

considerar o quanto dois analistas concordam entre si, mas também o grau do seu 

desacordo. Por exemplo, se dois analistas codificarem um situação atribuindo os 

códigos 1 e 2, respetivamente, eles geram níveis de concordância mais próximos do 

que dois analistas que atribuam os códigos 1 e 4, respetivamente. Por esta razão, a 

medida da Fiabilidade depende da integração do acaso nos processos de cálculo e da 

métrica utilizada. 

Ao contrário da generalidade dos índices existentes para avaliar a Fiabilidade, o αk 

tem em consideração a magnitude das discordâncias, em vez da habitual 

contabilização das concordâncias.  

A opção por este coeficiente, face a outros comummente utilizados, como é o caso do 

Kappa de Cohen ponderado (κC), deveu-se às vantagens apontadas por Krippendorff 
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(2007) que refere que αK, por contraste a κC 23 trata os codificadores indistintamente 

e define o acaso como a independência estatística do conjunto dos fenómenos24 e das 

categorias25 utilizadas para descrever esses fenómenos. Desta forma, Krippendorff 

defende que o valor Zero assume significados diferentes para κC e αK. No primeiro 

caso, κC representa um relacionamento entre dois codificadores e no segundo caso αK 

representa uma relação entre os dados e os fenómenos em estudo. Estas diferenças 

fazem com que κC acabe por sobrestimar a Fiabilidade, tornando-se num coeficiente 

menos adequado.  

Segundo Taylor e Watkinson (2007), o αK é um coeficiente de concordância 

extremamente versátil que tem por base pressupostos semelhantes aos usados no Pi 

de Scott (π), em particular o facto das concordâncias observadas serem calculadas 

considerando a distribuição global dos resultados e não os analistas que produziram 

tais resultados.  

Para além do exposto, αK reúne um conjunto adicional de vantagens (Hayes & 

Krippendorff, 2007; Krippendorff, 2004, 2007; Taylor & Watkinson, 2007): 

 É aplicável a qualquer número de valores por variável (correspondendo, neste 

trabalho, ao número de níveis da escala de cada uma das variáveis associadas 

aos métodos utilizados). A sua correção em termos do acaso torna αK 

independente deste número; 

 É aplicável a qualquer número de analistas/codificadores, não apenas aos 

tradicionais dois26; 

 É aplicável a amostras de pequena e grande dimensão, corrigindo-se a si 

próprio para quantidades de dados distintas; 

                                                                 

23 que define o acaso como a independência estatística, quer dos codificadores (analistas), quer das 
categorias usadas para codificar. 

24 representa o conjunto das situações que estão a ser objeto de avaliação. 
25 o nº de níveis das escalas de cada uma das variáveis usadas por cada método. 
26 Como é o caso do Pi de Scott’ (π) ou do Kappa de Cohen (κC). 
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 É aplicável a diversas métricas (escalas ou medidas) – nominal, ordinal, 

intervalo, rácio, entre outras. De salientar que é dos poucos índices 

disponíveis, que pode ser utilizado em variáveis ordinais (como é o caso das 

variáveis usadas neste estudo). 

 É aplicável quando há unidades de análise que não foram completamente 

codificadas, ou seja, quando existem valores omissos. 

 Apresenta todas as propriedades definidas como necessárias para ser 

considerado um bom índice de Fiabilidade.  

Apesar da existência de várias aplicações informáticas acessíveis (ex: ReCal27; 

KALPHA28), e que foram utilizadas (como explicado no ponto 5.2.1 deste Capítulo), 

considerámos importante apresentar a fundamentação teórica subjacente a este 

coeficiente de Fiabilidade, com o intuito de facilitar a interpretação dos resultados e 

conclusões retiradas. 

A fórmula geral de αK, para variáveis ordinais, é a que se apresenta na (Eq. 5). 

∝𝐾= 1 −
𝐷𝑜
𝐷𝑒

 ⇔ ∝𝐾 = 1 − (𝑛 − 1)
∑ ∑ 𝑜𝑐𝑘   𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙𝑘𝑐 𝛿𝑐𝑘2

∑ ∑ 𝑛𝑐.𝑛𝑘   𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 𝛿𝑐𝑘2𝑘𝑐
 (Eq. 5) 

onde: 

Do – discordâncias observadas, que podem ser calculadas de acordo com a (Eq. 6); 

De – discordâncias que podem ser esperadas quando a codificação das unidades é 

atribuída ao acaso, e que podem ser calculadas de acordo com a (Eq. 7); 

n – número de casos observados, resultando do produto entre o nº de analistas e o nº 

de unidades de análise (situações objeto de avaliação); 

∑ ∑ 𝑜𝑐𝑘 𝑘>𝑐𝑐 – discordâncias observadas para o par (c, k); 

                                                                 

27 Acrónimo para Reliability Calculation for the Masses (http://dfreelon.org/utils/recalfront/recal-
oir/).  

28 Macro para SPSS (Hayes & Krippendorff, 2007; Hayes, 2005). 

http://dfreelon.org/utils/recalfront/recal-oir/
http://dfreelon.org/utils/recalfront/recal-oir/
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 𝛿𝑐𝑘2𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 =  �𝑛𝑐
2

 + ∑ 𝑛𝑔 
𝑔<𝑘
𝑔>𝑐 + 𝑛𝑘

2
 � , 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑐 < 𝑘 – medida da variância associada ao 

tipo de métrica da variável em estudo (ordinal), para o par (c, k). 

nc, ng e nk  – número de registos obtidos em c, g e k. 

𝐷𝑜 =  
1
𝑛

 ��𝑜𝑐𝑘 𝛿𝑐𝑘2𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑘>𝑐𝑐

 (Eq. 6) 

e, 

𝐷𝑒 =  
1

𝑛(𝑛 − 1)
 ��𝑛𝑐 .𝑛𝑘 

𝑘𝑐

𝛿𝑐𝑘2𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙  (Eq. 7) 

                                                             

Algebricamente, quando os resultados dos métodos (ou dos analistas) concordam 

perfeitamente e as discordâncias são ausentes, temos Do = 0 e αK =1, o que indica uma 

Fiabilidade perfeita. Quando a concordância e a discordância são uma consequência 

do acaso e as concordâncias observadas e esperadas são iguais, Do = De  e αK = 0, há 

ausência de Fiabilidade. αK = 0 ocorre quando os observadores são incapazes de 

distinguir entre unidades ou atribuem valores aleatoriamente, a partir de um 

conjunto de dados.  

Para considerações de Fiabilidade, o αK deverá estar compreendido entre 0 ≤ αK  ≤ 1. 

Valores de αK negativos (tais como, αK = [-1, 0[ ) são possíveis, no entanto, afastam-se 

completamente dos resultados desejáveis. Resultados de αK negativos resultam de 

dois tipos de erros:  

 Erros de tipo I – correspondem a erros de amostragem e podem surgir por 

diferentes motivos. Por exemplo, quando as amostras são muito pequenas, os 

resultados de αK podem ser negativos para observações reduzidas. Os desvios 

do valor verdadeiro de αK ocorrem quando se torna impossível, pelas 

discordâncias observadas, igualar as discordâncias esperadas, causando 

valores que oscilam acima e abaixo de zero. 

 Erros de tipo II – correspondem às discordâncias sistemáticas e ocorrem 

quando os analistas insistem em discordar ou assumem interpretações opostas 
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às instruções dadas. Todas as discordâncias observadas contribuem para um 

afastamento de uma Fiabilidade perfeita (αK = 1), mas as discordâncias 

sistemáticas podem, efetivamente, causar uma queda dos valores de αK abaixo 

do que seria esperado, devido ao acaso (Krippendorff, 2004, 2011). 

Para a avaliação do nível de consistência interanalista (correspondente às questões 

Q2 e Q3) e para a avaliação do nível de consistência intra-analista (correspondente às 

questões Q4 e Q5), recorreu-se, também, a este método – Coeficiente Alpha de 

Krippendorff (αK). A opção por este método prendeu-se com as vantagens 

apresentadas, em particular, com a natureza ordinal da variável e com o nº de 

codificadores (os analistas) envolvidos (k ≥ 3 analistas). De referir que, neste caso, 

não se encontraram, na literatura consultada,  outros coeficientes de aplicação 

adequada.  

Para verificar a influência que a Formação académica, a Experiência profissional e o 

Nível de especialização podiam ter nos resultados obtidos (correspondente à questão 

Q6) as avaliações efetuadas, anteriormente, foram repetidas nestes grupos amostrais 

e os valores de αK foram comparados. 

Complementarmente, e considerando os dois tipos de erros, a análise da Fiabilidade 

intra-analista, nos diferentes grupos amostrais, foi ainda organizada de acordo com o 

tipo de risco em avaliação. Deste modo, completámos a análise com o cálculo da 

percentagem da concordância direta (%ConcDir), cuja descrição é apresentada no 

ponto 5.3. deste Capítulo, procurando melhor compreender os resultados obtidos. 

5.2.1. Cálculo do Coeficiente Alpha de Krippendorff  

Para facilitar o tratamento dos dados, foi instalada a MACRO (KALPHA) por forma a 

fazer correr o teste no programa SPSS (Hayes, 2005). 

Com exceção dos casos em que os testes envolviam a utilização do método WTF (para 

os quais o programa bloqueava), a utilização do αK envolveu sempre uma distribuição 

de amostragem gerada empiricamente através da seleção da opção bootstraping a 
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1.000, para um intervalo de confiança de 95%. A opção por este número de amostras 

bootstrap deveu-se: 

 à ausência de diferenças nos valores de αK, apesar das pequenas oscilações 

encontradas nos limites superior e inferior dos intervalos de confiança, 

quando testados para um número superior de amostras bootstrap; 

 ao tempo necessário para a produção dos resultados, que era manifestamente 

menor. 

Os outputs gerados pela MACRO (KALPHA) permitem, para além de visualizar o 

valor de αK obtido para o conjunto de dados (αKtrue), visualizar a probabilidade, q, de 

se falhar ao aceitar um determinado valor de αKmin. Este valor q é apresentado para 

um conjunto de cinco αKmin (0,5; 0,6; 0,7; 0,8 e 0,9), o qual deverá ser escolhido em 

função dos critérios de decisão adotados (Quadro 29). A sua utilização foi feita, 

apenas, para os resultados de αK ≥ 0,6. 

Para definir os critérios de decisão utilizados na interpretação dos resultados tivemos 

em consideração a opinião de Craggs e Wood (2005), que defendem que não há 

critérios de decisão completamente adequados devido à diversidade dos fenómenos a 

codificar e das aplicações dos respetivos resultados, ou seja, é impossível prescrever 

uma escala/critério a partir da qual todos os sistemas de codificação possam ser 

julgados. 

Krippendorff (2007) corrobora com essa opinião ao defender que os critérios de 

decisão devem ser condicionados pelos possíveis riscos que possam advir de 

conclusões tiradas de dados não fiáveis. Tudo depende da finalidade da análise, mais 

concretamente, se houver vidas humanas que dependam do resultado da análise, 

quer por intermédio de ações legais, uso de drogas com efeitos secundários 

perigosos, ou uma decisão entre paz e guerra, há que ter critérios de decisão mais 

exigentes do que quando uma análise de conteúdo é destinada ao suporte de 

explorações académicas. Neste sentido, Krippendorff é da opinião que para αK ≥ 0,8 se 

pode garantir que os dados sejam interpretados de forma similar entre analistas, isto 
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é, que sejam reproduzíveis. Considera, também, que um valor de αK ≥ 0,667 pode ser 

suficiente para  conclusões supostamente aceitáveis.  

Apesar da natureza académica em que se insere o presente trabalho, considerámos 

que o objetivo envolvido neste tipo de Avaliações de Risco, nomeadamente, zelar pela 

integridade física/psicológica dos trabalhadores envolvidos através de uma adequada 

hierarquização das prioridades de intervenção, justificava optar pelos critérios de 

decisão mais exigentes. Assim, e para interpretação dos resultados do αK, foram 

definidos e utilizados os critérios de decisão apresentados no Quadro 30. 

 Quadro 30 – Critérios de decisão utilizados aquando do teste Alpha de Krippendorff Coefficient (αK). 

αK  Critério de decisão 

[0,0 – 0,6[ 
Concordância Fraca: Assume-se que as Avaliações de Risco efetuadas podem gerar 

prioridades de intervenção diferentes consoante o momento da avaliação ou o analista que 
a realiza. 

[0,6 – 0,8[ Concordância Moderada: Zona de incerteza quanto a Reprodutibilidade dos resultados. 
Deve ser avaliada caso a caso. 

[0,8 – 1[ 
Concordância Forte: Os dados são reproduzíveis; Assume-se que os resultados obtidos 
podem ser interpretados de uma forma similar entre os vários analistas ou pelo mesmo 

analista, em momentos diferentes. 

No Quadro 31 apresenta-se um exemplo dos critérios de decisão comummente 

utilizados noutros coeficientes, como é o caso de Kappa de Cohen. Pela sua análise 

podemos verificar que os critérios de decisão são de facto menos exigentes e, 

consequentemente, menos adequados para o estudo em causa, pelas razões já 

apresentadas. 

Quadro 31 – Critérios de decisão comummente utilizados para outros coeficientes de concordância 

(ex.: Kappa de Cohen ponderado (κC)). 

 κ Critério de decisão 

  (Altman, 1991) 

< 0,2 Concordância Muito Fraca  

[0,2 – 0,4[ Concordância Fraca  

[0,4 – 0,6[ Concordância Moderada  

[0,6 – 0,8[ Concordância Forte  

[0,8 – 1[ Concordância Muito Forte  
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5.3. PERCENTAGEM DE CONCORDÂNCIA DIRETA  

A percentagem de Concordância Direta (%ConcDir), habitualmente usada em variáveis 

nominais, é uma medida muito simples que traduz a proporção de unidades em que 

dois observadores são concordantes entre si, nas codificações que atribuem, ou seja, 

revelam consenso. 

Apesar de ser um coeficiente limitado - a variáveis nominais; a comparações entre 

dois analistas; não integrar o acaso nos seus processos de cálculo e falhar em quase 

todos os aspetos importantes para ser considerado um bom índice de Fiabilidade 

(Hayes & Krippendorff, 2007) - optámos por usá-lo como forma complementar na 

análise intra-analista, a única situação do nosso estudo que faz uma comparação entre 

pares de analistas. No entanto, apesar das desvantagens apontadas, a sua 

simplicidade justifica o seu uso.  

Por outro lado, e não obstante a representação inflacionada de Fiabilidade que lhe 

está associada, a %ConcDir reflete o que realmente está a acontecer em termos de 

consenso (Taylor & Watkinson, 2007). 

5.3.1. Cálculo da Percentagem de Concordância Direta 

Considerando a inexistência de programas disponíveis para a avaliação da %ConcDir, 

aquando do uso de variáveis ordinais, optámos por fazer o seu cálculo com auxílio do 

programa EXCEL 2010. 

O cálculo da %ConcDir  foi  feito com base na equação (Eq. 8). 

%𝐶𝑜𝑛𝑐𝐷𝑖𝑟[%] =  
∑𝐶𝑜𝑛𝑐𝑂

𝑁
 (Eq. 8) 

onde, 

∑𝐶𝑜𝑛𝑐𝑂  – Número total de Concordâncias Observadas, ou seja, de situações com igual 

codificação nos dois momentos do estudo; 
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𝑁  – Número total de possíveis decisões (corresponde ao nº de analistas que 

responderam nos dois momentos do estudo29). 

A %ConcDir foi calculada em função do grupo amostral, da situação analisada e do 

método utilizado. 

 

                                                                 

29 Este N varia em função do grupo amostral considerado. 
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III. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

De acordo com o referido no Capítulo II - ponto 5, a apresentação dos resultados será 

efetuada em duas partes. A primeira reporta-se aos resultados do QuePOLPER e à 

síntese dos resultados da Avaliação de Risco efetuada. A segunda apresenta os 

resultados dos testes às hipóteses subjacentes às questões formuladas.  

1. Análise descritiva 

1.1. RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO DE PREENCHIMENTO ON-LINE PARA 

ESTIMATIVA DO RISCO 

Nesta fase procurámos caracterizar a subamostra de analistas pelos resultados 

obtidos na 2ª subparte da parte II do QuePOLPER.  

Limitámos a nossa análise aos seguintes tópicos: 

 Conhecimento sobre os métodos de Avaliação de Risco propostos neste 

estudo;  

 Experiência na utilização deste tipo de métodos;  

 Vantagens/desvantagens percecionadas pelos analistas relativamente a este 

tipo de métodos; 

 Facilidade associada à aplicação destes métodos;  

 Confiança percecionada sobre os métodos aplicados; 

 Dificuldades encontradas aquando do uso destes métodos. 

No Gráfico 2 é apresentada a distribuição da amostra de analistas de acordo com o 

conhecimento relativo aos MASqt utilizados neste estudo. Pela sua análise verifica-se 

que 43% dos analistas, no 1º momento do estudo, costuma usar ou já usou, pelo 

menos, um dos métodos utilizados. Estes resultados corresponderam a 36% da 

amostra no 2º momento do estudo. 
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Gráfico 2 – Distribuição dos analistas de acordo com o conhecimento que possuem sobre os MASqt 

utilizados no estudo (1º e 2º momento do estudo).   

De acordo com o Gráfico 3, destaca-se o MMS3x3 como o método mais utilizado, com 

60% e 67% de registos, nos 1º e 2º momentos, respetivamente. 

  

Gráfico 3 – Identificação dos métodos mais utilizados entre o grupo de analistas experientes (1º e 2º 

momento do estudo).   

Nos Quadros 32 e 33 apresentam-se as principais vantagens/desvantagens apontadas 

pelos analistas, no que se refere ao uso deste tipo de métodos. Pela sua análise pode-

se constatar que há alguma coerência com as vantagens/desvantagens referidas na 

literatura, destacando-se: a simplicidade, a facilidade de aplicação e de entendimento 

por parte de terceiros e a capacidade de priorizar as medidas de intervenção - como 

as vantagens mais reconhecidas - e a forte dependência da experiência dos 

avaliadores bem como a subjetividade inerente às escalas de avaliação - como as 

desvantagens mais referenciadas. De entre as desvantagens referidas destacamos, 
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ainda, as limitações no que se refere ao campo de aplicação, considerando as 

abordagens utilizadas desadequadas para avaliar o risco inerente à exposição a 

agentes ambientais ocupacionais. Situação não reconhecida, contudo, na literatura 

consultada. 

 

Quadro 32 – Vantagens apontadas pelos analistas relativamente ao uso de MASqt. 

 

  

VA
N

TA
GE

N
S 

- “Dão cumprimento à legislação/entidades oficiais”; 
- “Em grandes empresas, com muitos postos de trabalho/tarefas diferentes, facilita a 

priorização de ações a tomar”; 
- “A maior vantagem é que entra em conta com os Procedimentos de Segurança 

existentes, essenciais para valorizar adequadamente o risco a que o operador está 
exposto”; 

- “A priorização das medidas”; 
- “A vantagem é que baseamo-nos em parâmetros previamente definidos e com uma 

descrição sumária que é suficiente para distinguir os vários níveis de gravidade, 
severidade, etc. Sendo estes uniformes, a avaliação torna-se coerente e concisa 
aquando da análise de várias atividades”; 

- “Caráter expedito e de fácil aplicação”; 
- “De fácil entendimento e de aplicação”;  
- “Facilidade de aplicação e facilidade no entendimento do método por parte dos 

clientes”; 
- “Hierarquização das medidas a adotar”; 
- “Identificação dos riscos mais significativos no posto de trabalho e conduzir a 

aplicação das respetivas medidas corretivas, de modo a minimizar a sinistralidade 
e as doenças profissionais”; 

- “São simples de aplicar”; 
- “Simples”; 
- “Valorar o risco com base em critérios com alguma objetividade”; 
- “Classificação em categorias facilita a uniformização da valoração dos riscos que se 

traduz em maior objetividade na interpretação por parte das entidades 
empregadoras (identificação de prioridades de intervenção)”; 

- “A possibilidade de quantificação de uma avaliação subjetiva do analista”; 
- “Dar prioridade na intervenção em função da ponderação do risco avaliado”;  
- “Estabelecer níveis de prioridade de intervenção para as situações de risco 

identificadas”;  
- “Mais adequados/fáceis de implementar nas situações de avaliação do risco de 

acidente de trabalho”; 
- “Metodologias aplicáveis por observação, tanto em equipamentos como em 

processos ou postos de trabalho que são formalizadas em tabelas o que permite 
determinar hierarquias de riscos e prioridades de intervenção”; 

- “Ser um método de aplicação simples”. 
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Quadro 33 – Desvantagens apontadas pelos analistas relativamente ao uso de MASqt. 
D

ES
VA

N
TA

GE
N

S 
- “Não evidenciam nada que os operadores não saibam”; 
- “Não são tão objetivos como parecem. Para um mesmo resultado podemos ter 

interpretações totalmente distintas, pelo que não substituem um acompanhamento 
continuado do TSHST e o bom senso”; 

- “São métodos em que a escala deve ser adaptada com a realidade da empresa, 
nomeadamente número de acidentes/incidentes”; 

- “São métodos que por si só não diminuem os acidentes”; 
- “Para que o trabalho seja bem executado tem de ser feito por uma equipa 

multidisciplinar o que implica um custo para a empresa”; 
- “Dependem, experiência do utilizador e nunca podem ser tomados como 

quantitativos”; 
- “Fica dependente do conhecimento do analista”; 
- “A aplicação de matrizes depende fortemente da sensibilidade e experiência do 

analista e da sua capacidade de relacionar e integrar as diferentes variáveis” 
- “A variabilidade e subjetividade são as desvantagens mais significativas”;  
- “Poderão ter interferências na avaliação, dependendo da sensibilidade do avaliador 

para a situação de risco a analisar”; 
- “Têm alguma subjetividade porque a escolha depende da experiência e perceção dos 

analistas”; 
- “Poderão não ser adequados para tarefas pouco frequentes ou ocasionais”; 
- “Subjetividade de análise. Não devem ser aplicados a agentes ambientais 

ocupacionais”; 
- “Não são adequados para avaliar situações de risco nas quais existem métodos 

quantitativos para a sua estimação/avaliação (por exemplo, iluminação, ruído, 
contaminantes químicos, etc...)”; 

- “Subjetividade na valoração dos riscos e as escalas são demasiado reduzidas para se 
poder ajustar às situações identificadas”; 

- “A falta de precisão na definição de escalas pode gerar erros de avaliação”; 
- “Muitas vezes, ao nível das consequências, existem na escala "saltos" muito grandes, 

sendo difícil quantificar realisticamente o nível da consequência”; 
- “Ser muito subjetivo no modo de aplicação”; 
- “O método WTF apresenta um grau bastante extenso, pois vai de 1-100 por vezes 

torna-se difícil de quantificar e faz com que se adote sempre os valores estipulados e 
não os intermédios (tipo 55, 65, 78, etc...)”; 

- “Dificuldade em quantificar as variáveis, é muito subjetivo (por muitos dados que se 
tenha)”; 

- “A subjetividade inerente ao analista que efetua a análise”;  
- “Subjetividade, subvalorização de alguns riscos”; 
- “Os descritores são limitativos e o resultado numa matriz não corresponde a cada um 

dos índices que lhe deu origem”. 

 

Relativamente à facilidade na aplicação dos métodos propostos, o MMS3x3 e o MMCP 

foram os que obtiveram melhores resultados ao longo dos dois momentos do estudo 

(Gráfico 4), ainda que as diferenças encontradas sejam pouco relevantes. 
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Gráfico 4 – Identificação dos métodos considerados mais fáceis de aplicar (1º e 2º momento do 

estudo).   

De entre os motivos que justificam a facilidade de utilização dos métodos utilizados 

neste estudo, destacam-se a familiaridade com o método, a abrangência/delimitação 

dos critérios utilizados e a clareza dos descritores, como os critérios mais referidos 

(Quadro 34). Apesar da coerência nos aspetos referidos, a sua perceção por parte dos 

analistas é claramente diferente, justificando os resultados apresentados no Gráfico 4.  

Quadro 34 – Razões apontadas pelos analistas relativamente à facilidade de aplicação de um 

determinado MASqt. 

M
M

S3
X3

 

- “Trata-se de um método muito simples e muito básico”; 
- “Recurso a poucos parâmetros/variáveis (apenas 2)”; 
- “Limitação nas opções de escolha (poucos níveis em cada uma das variáveis-apenas 3)”;  
- “Familiaridade com o método”. 

BS
88

00
 

- “A par do MMS3x3, é um método simples devido ao número de fatores de ponderação 
(apenas 2), mas mais completo”; 

- “Referir-se a uma norma bem divulgada e bem explicada, que numa 1ª versão também 
possui uma matriz 3x3”; 

- “As Escalas de avaliação são simples e estão bem definidas, tornando-se menos 
complicadas de escolher”; 

- “Familiaridade com o método”.  

M
M

CP
 

- “Bons descritores e completa”; 
- “É o mais adequado na medida em que integra o fator "medidas existentes e procedimentos 

de segurança", incontornáveis na avaliação do risco”; 
- “É o mais abrangente pois preocupa-se com mais critérios (tem em conta a exposição do 

trabalhador, procedimentos e condições de segurança existentes) não perdendo a sua 
simplicidade”; 

- “Os descritores são mais detalhados e ao mesmo tempo de rápida aplicação e 
representativos dos vários graus”; 

- “Rápido de utilizar e avaliação mais completa e fácil de classificar de acordo com a 
realidade encontrada”; 

- “Familiaridade com o método”. 
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Quadro 34 (cont.) – Razões apontadas pelos analistas relativamente à facilidade de aplicação de um 
determinado MASqt. 

W
TF

 
   

- “Apesar de englobar valores por categorias permite-nos atribuir qualquer valor inteiro”; 
- “Apresenta uma descrição mais pormenorizada das situações”; 
- “Mais objetivo”; 
- “Método com mais opções, facilita a escolha (existem menos intervalos)”; 
- “Porque apresenta um conjunto diversificado de fatores e as variáveis estão bem 

definidas”; 
- “Porque é o que permite maior amplitude em situações de avaliação à distância”;  
- “Porque permite pontos intermédios relativamente à ponderação de referência”;  
- “Os critérios estão melhor explicados”; 
- “Tem maior margem de análise”. 

 

 

Quando inquiridos sobre o método que consideram mais Fiável, ou seja, em que 

depositam mais confiança relativamente aos resultados produzidos, destacam-se os 

métodos MMCP e WTF com aproximadamente 50% e 30% dos registos, 

respetivamente (Gráfico 5), claramente acima dos métodos de matriz simples. De 

entre os motivos apontados à Fiabilidade nos resultados produzidos pelos métodos 

propostos neste estudo, destaca-se o maior nº de variáveis envolvidas e o maior nº de 

níveis/flexibilidade na sua atribuição (Quadro 35). 

 

 

Gráfico 5 – Identificação dos métodos considerados confiáveis, relativamente aos resultados que 

proporcionam (1º e 2º momento do estudo).   

 

 

 

 

 



III. Apresentação e discussão dos resultados 

125 

Quadro 35 – Razões apontadas pelos analistas relativamente ao método que consideram mais fiável, no 

que se refere aos resultados que produz. 
M

M
S3

X3
 - “O método é mais ou menos indiferente porque depende muito da experiência e perceção 

do analista”;                                                                                                                                                                                                                                                                            
- “Todos os riscos que revelam alguma P de se materializarem mesmo que a sua gravidade 

seja Baixa (ou vice-versa), o importante é verificar a existência de medidas e caso estas 
não sejam suficientes, propor outras medidas”;                                                                                                                                                                 

- “Acompanhado de um bom comentário, chega para o que se quer”. 

BS
88

00
 - “Para o tipo de avaliação pretendida, será a metodologia indicada, pois permite um 

tratamento e interpretação mais simples e célere”; 
- “Porque tem os "critérios" da graduação (G & P) e da tolerabilidade ao risco definidos com 

muita clareza”; 
- “Mesmo com erros não há desvio do Nível de Risco”. 

M
M

CP
 

- “Único método que contempla os procedimentos e condições de segurança, bem como o 
número de trabalhadores afetados”; 

- “Número de variáveis mais adequado o que permite caracterizar/descrever melhor 
(informação) a situação de risco”;  

- “Número de níveis mais adequados o que reduz a possibilidade de se escolher numa 
variável uma classificação/quantificação que seja excessiva ou insuficiente”; 

- “Devido a haver mais campos para valorar, permite fazer uma maior distinção na 
relatividade de significância das situações identificadas”. 

W
TF

 

- “Este parece ser o mais exaustivo, logo mais confiante, mas com uma dificuldade acrescida 
na aplicação! É necessário perceber efetivamente os conceitos que o método abrange”; 

- “É o mais confiante no entanto é bastante complexo”; 
- “A combinação de vários critérios numa avaliação possibilita uma avaliação mais 

fidedigna”; 
- “Mais preciso”; 
- “Maior número de variáveis de escolha”; 
- “Permite avaliar mais parâmetros mas com escalas simples”; 
- “Metodologia completa e com definições de escalas precisas”; 
- “Tem maior margem de análise (possibilidade de escolher um valor dentro de limites 

mais alargados, de acordo com o que parece ser mais adequado) ”; 
- “Existe a possibilidade de especificar mais a situação”; 
- “Devido à existência de vários fatores a avaliar e a uma boa definição para a escolha de 

nível dentro de cada variável”; 
- “Porque permite ter a diferença entre fator de exposição e fator de probabilidade”. 

 

Por fim, quando inquiridos sobre as principais dificuldades sentidas aquando da 

utilização dos MASqt propostos neste estudo, destacam-se as situações A e D 

apresentadas no Gráfico 6, com mais de 50% dos registos, em ambos os momentos do 

estudo, ou seja, os descritores associados às escalas são considerados:  

 demasiado redutores, não balizando convenientemente os intervalos entre 

níveis; 

 referem-se a situações difíceis de estimar. 
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A – “os descritores associados às escalas por 
vezes são demasiado redutores não 
balizando convenientemente os intervalos 
entre níveis”; 

B – “os descritores associados às escalas por 
vezes são demasiado detalhados mas não 
contemplam as situações encontradas”; 

C – “os descritores associados às escalas por 
vezes são demasiado ambíguos não se 
percebendo muito bem sobre o que é que 
estão a avaliar. Ex: Frequência da 
existência de determinada Circunstância 
Perigosa (CP); Frequência de exposição a 
determinada CP; Frequência da existência 
de determinada consequência, etc..”; 

D – “os descritores associados às escalas por 
vezes referem-se a situações difíceis de 
estimar”; 

 

Gráfico 6 – Principais dificuldades percecionadas na utilização dos métodos (1º e 2º momento do 

estudo).   

 

1.2. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE RISCO  

Para a aplicação dos quatro MASqt propostos neste estudo, cada analista teve que 

codificar 11 variáveis (Quadro 36) por cada uma das seis situações analisadas, o que 

perfaz um total de 66 variáveis em cada um dos momentos do estudo. 

Quadro 36 – Relação entre os métodos utilizados e o número e tipo de variável a codificar por analista 

e por situação analisada. 

Método Nº de 
Variáveis Variável 

MMS3x3 2 G P 

BS8800 2 G P 

MMCP 4 F S Ps N 

WTF 3 P E C 

Total            11 
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Depois de codificadas, as variáveis foram combinadas entre si, conforme a descrição 

apresentada no ponto 2.2.4 do Capítulo II, originando uma nova variável. Esta 

variável corresponde ao Nível de Risco atribuído por cada analista à situação em causa 

e equivale, tal como já referido, à variável verdadeiramente dependente deste estudo.  

Por cada situação avaliada foram geradas mais 4 variáveis, uma por cada método, 

perfazendo um total de 24 variáveis  (4 métodos x 6 situações analisadas).  

No Quadro 37 apresenta-se uma síntese dos resultados obtidos por cada método (em 

termos de Nível de Risco) para cada situação avaliada, tendo em conta o nível da 

escala com maior percentagem de casos.  

Da análise deste Quadro,  podemos referir que há dois métodos (MMS3x3 e MMCP) 

que se revelam menos diferenciadores das situações de risco, comprometendo os 

objetivos subjacentes a qualquer Avaliação de Risco, nomeadamente, a 

hierarquização das prioridades de intervenção. Tais evidências são mais facilmente 

verificadas nos Gráficos 7 e 8, que revelam alguma homogeneidade de cores para o 

grupo de métodos referido. 

Relativamente ao MMS3x3, podemos considerar que estamos na presença do 

fenómeno designado por Laços de Risco (Ni et al., 2010), habitualmente gerado por 

matrizes de risco com pouco níveis na escala Índice de risco. Neste método, pelo facto 

das escalas da Gravidade e da Probabilidade possuírem apenas 3 níveis, parece que o 

fenómeno foi antecipado acabando por influenciar o resultado final. Desta forma, 

diferentes conjuntos de “riscos versus consequências” avaliados com este tipo de 

métodos podem acabar por apresentar o mesmo Nível de Risco, dificultando a 

diferenciação dos riscos em termos da sua criticidade e, consequentemente, a 

hierarquização das prioridades de intervenção.  
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Quadro 37 – Nível de Risco obtido por cada método, para cada situação avaliada, nos dois momentos do 

estudo.  

Situação MMS3x3 BS8800 MMCP WTF 

TA1 
1º momento 3 (52,30%) 2 (38,64%) 3 (45,45%) 2 (31,82%) 

2º momento 3 =4 (35,9%) 2 (43,58%) 3 (51,3%) 1 (28,2%) 

TA2 
1º momento 3 (38,64%) 2 (43,18%) 3 (63,64%) 1 (65.91%) 

2º momento 3 (46,15%) 2 (41%) 3 (51,28%) 1 (64,10%) 

TA3 
1º momento 3 (72,72%) 2 (56.82%) 3 (72,73%) 1 =2 (31,82%) 

2º momento 3 (64,1%) 2 (58,97%) 3 (69,2%) 1 =2 (35,89%) 

TB2 
1º momento 3 (45,45%) 4 (50%) 3 (72,73%) 3 (29,55%) 

2º momento 3 (46,15%) 4 (38,46%) 3 (71,79%) 1 (30,76%) 

TB4 
1º momento 3 (40,91%) 2 (40,91%) 3 (45,45%) 1 (47,73%) 

2º momento 3 (46,15%) 2 (53,84%) 3 (66,66%) 1(53,84%) 

TB6 
1º momento 2 (47,73%) 1 (68,18%) 3 (68,18%) 1 (72,73%) 

2º momento 2 (56,41%) 1 (76,92%) 3 (56,41%) 1 (74,35%) 

Nota: os valores apresentados têm por base o nível da escala com maior percentagem de casos, 
cujos valores são apresentados entre parêntesis. 

Legenda  

MMS3x3 1 = Intolerável; 2 = Importante; 3 = Moderado; 4 = Tolerável e 5 =Trivial; 
BS8800 1 = Muito elevado; 2 = Elevado; 3 = Médio; 4 = Baixo e 5 = Muito baixo; 

MMCP 1 = Sit. urgente; 2 = Sit. crítica; 3 = Sit. aceitável; 4 = Sit. bastante aceitável e 5 = Sit. ótima; 
WTF 1 = Grave e iminente; 2 = Alto; 3 = Notável; 4 = Moderado e 5 =Aceitável; 

 

Relativamente ao MMCP, tratando-se de um método de matriz composta (envolve 

mais do que 2 variáveis), era expectável que gerasse resultados mais diferenciadores 

entre situações avaliadas. Contudo, os descritores associados a cada um dos níveis 

das escalas podem estar na origem dos resultados obtidos, já que, parecem-nos 

reveladores de um maior nível de subjetividade, em particular quando aplicados por 

analistas que apenas tem um conhecimento teórico da situação avaliada.  

Da leitura do Quadro 37, não podemos garantir com precisão qual o método que 

maior proteção confere ao trabalhador, contudo parece-nos lícito afirmar que os 
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métodos BS8800 e WTF  são os que se destacam, pois revelam, sistematicamente, 

uma maior percentagem de casos nos níveis inferiores da escala de Índice de Risco30 

Esta constatação é evidenciada nos resultados da Avaliação de Risco apresentada nos 

Gráficos 7 e 8. 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

Gráfico 7 – Distribuição percentual do Nível de Risco obtido para as três situações da Tarefa A e 

resultados do teste de Friedman31, aquando dos dois momentos de preenchimento do QuePOLPER. 

 

 

 
                                                                 

30 Uma ordem crescente na escala de Índice de risco implica uma ordem decrescente na prioridade de 
intervenção (ver ponto 3.1 do Capítulo II, pág. 82). 

31 Método utilizado para verificação da Q1 e cujos resultados estão descritos no ponto 2.1 deste 
Capítulo. 
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Gráfico 8 – Distribuição percentual do Nível de Risco obtido para as três situações da Tarefa B e 

resultados do teste de Friedman31, aquando dos dois momentos de preenchimento do QuePOLPER. 

 

Assim, da análise dos Gráficos 7 e 8 podemos tirar as seguintes conclusões: 

 Por um lado, existem métodos que parecem ter maior capacidade para 

diferenciar as situações entre si, como é o caso dos métodos BS8800 e WTF; 

 Por outro lado, e não menos importante, existem métodos que parecem gerar 

mais consenso nos resultados que produzem. 

De seguida, passaremos à análise dos resultados dos testes às questões de 

investigação propostas neste estudo. 



III. Apresentação e discussão dos resultados 

131 

2. Resultados dos testes às questões de investigação formuladas 

Para apresentar os resultados dos testes subjacentes às questões formuladas, 

optámos por organizar a informação por questão. 

Os dados que a seguir se apresentam pretendem auxiliar a interpretação dos 

resultados, pelo que se limitam aos aspetos considerados mais relevantes. Com esta 

opção procurámos obviar a densidade dos resultados apresentados.  

Com o intuito de agilizar a apresentação e discussão dos resultados, optámos por 

incluir, simultaneamente,  os resultados relativos à questão Q6 e os das questões Q2, 

Q3, Q4 e Q5. 

 

2.1. QUESTÃO 1  

Q1 – “Será que o Nível de Risco obtido, pela aplicação dos diferentes MASqt, para uma 

mesma situação avaliada, é idêntico?” 

Para avaliar a Hipótese nula (H0) decorrente – “não há diferenças significativas entre 

os valores do Nível de Risco obtidos pela aplicação de MASqt” - tivemos em conta os 

resultados obtidos nos dois momentos de preenchimento do QuePOLPER, pelo que a 

nossa amostra apresenta dimensões diferentes (1º momento, N=44 e 2º momento, 

N=39),  

Considerando os resultados do teste não paramétrico de Friedman apresentados nos 

Gráficos 7 e 8, podemos concluir que, para todas as situações avaliadas existem 

diferenças estatisticamente significativas (p-value < 0,05) entre o Nível de Risco 

obtido pelos diferentes MASqt utilizados neste estudo. 

Da análise efetuada aos valores de Mean rank, destacaram-se os métodos WTF e 

BS8800, com valores inferiores, como os que se revelam mais potentes do ponto de 

vista da proteção que conferem ao trabalhador (Gráfico 9), corroborando as nossas 

observações aquando da análise do Quadro 37 e dos Gráficos 7 e 8. 
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Gráfico 9 – Valores de Mean Rank obtidos por cada método, para cada situação e em cada momento. 

 

Na sequência dos resultados do teste não paramétrico de Friedman, fomos 

conduzidos a efetuar a análise a posteriori, cujos resultados se encontram sintetizados 

no Quadro 38.  

Quadro 38 – Síntese dos resultados obtidos pela análise a posteriori do teste de Friedman. 

1ª momento 2ª momento 

Pares métodos Situação p-value 

BS8800 / WTF 

TA1 1,00 

TA2 0,38 

TA3 0,89 

TB2 1,0 

TB4 0,96 

TB6 1,00 

MMS3x3 / MMCP 

TA1 1,00 

TA2 1,00 

TA3 1,00 

TB4 1,00 

TB6 0,23 

WTF/MMCP 
TB2 

1.0 

MMCP/BS8800 1.0 
 

Pares métodos Situação p-value 

BS8800 / WTF 

TA1 1,00 

TA2 0,82 

TA3 1,00 

TB2 1,00 

TB4 1,00 

TB6 1,00 

MMS3x3 / MMCP 

TA1 1,00 

TA2 1,00 

TA3 1,00 

TB2 0,96 

TB4 1,00 

TB6 0,63 

WTF / MMCP TB2 0,96 

MMCP/BS8800 
TA1 0,36 

TB2 1,00 

MMS3x3/BS8800 TB2 0,08 
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Com esta análise podemos concluir que, para a generalidade das situações avaliadas, 

se verificou de uma forma persistente que, para os pares BS8800/WTF e 

MMS3x3/MMCP, não se encontram diferenças significativas (p-value > 0,05) entre os 

valores de Níveis de Risco obtidos, sugerindo que, nestes casos, é  indiferente o 

método escolhido.   

Para a situação TB2 não se encontram diferenças entre os pares de métodos 

apresentados no Quadro 39, de acordo com o momento do estudo. 

 

Quadro 39 – Pares de métodos que não evidenciaram diferenças estatisticamente significativas na 

análise a posteriori do teste de Friedman, para a tarefa TB2. 

1º momento 2º momento 

BS8800/WTF 

WTF/MMCP 

MMCP/ BS8800 

BS8800/WTF 

MMS3x3/MMCP 

WTF/MMCP 

MMCP/BS8800 

MMS3x3/BS8800 

 

Em consequência dos resultados agora obtidos, fomos avaliar a sua consistência, 

averiguando o nível de concordância obtido entre cada par de métodos (concordância 

intermétodo), recorrendo ao Coeficiente Alpha de Krippendorff (αK). A síntese dos 

resultados é apresentada no Gráfico 10. 

De salientar que não nos limitámos a avaliar a concordância para os pares que não 

revelaram diferenças, aquando da análise a posteriori, avaliando também para as 

restantes combinações de pares de métodos. Contudo, para estes casos, optámos por 

apresentar apenas os resultados com αK > 0,3, pois apesar de revelarem Concordância 

Fraca, este valor é superior a alguns dos resultados encontrados para os pares que 

não evidenciaram diferenças estatisticamente significativas, aquando da análise a 

posteriori. 
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a)  

b)  

Gráfico 10 – Valores de αK obtidos aquando da avaliação da concordância intermétodo, para cada 

momento. 

 

Da leitura do Gráfico 10 podemos constatar que os resultados de αK são francamente 

baixos (Quadro 30, pág. 115), traduzindo-se numa classificação de Concordância 

Fraca para a generalidade das situações, pelo que nos parece lícito assumir que as 

Avaliações de Risco efetuadas podem gerar prioridades de intervenção diferentes, 

consoante o método utilizado. Tais evidências reforçam os resultados apresentados 

por Carvalho (2007). 
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Apesar da Concordância Fraca, a análise efetuada sugere que o tipo/natureza do risco 

em avaliação parece ter influência nos resultados obtidos, já que foram registados 

níveis de concordância mais elevados (αK > 0,4) para algumas das situações  avaliadas 

(situação mais evidente no 1º momento do estudo). 

De salientar, ainda, o facto de alguns pares de métodos revelarem: 

 valores de αK > 0,4, ou mesmo superiores a 0,6, quando a análise a posteriori 

apontava para a existência de diferenças estatisticamente significativas; 

 situações que evidenciaram valores de αK < 0 quando a análise a posteriori 

apontava para a inexistência de diferenças estatisticamente significativas (TB6 

– 1º momento).  

Também é curioso verificar que para a situação TB2: 

 aquando do 1º momento, não se verificou concordância entre os Níveis de Risco 

obtidos pelo par de métodos MMCP/MMS3x3;  

 aquando do 2º momento, a mesma situação apresentou níveis de concordância 

entre os Níveis de Risco obtidos pelo mesmo par de métodos, na ordem dos 

0,58. 

Para além das evidências anteriores, podemos ainda destacar o facto das 

concordâncias intermétodo se terem revelado superiores no 2º momento, o que pode 

ser um prenúncio de que o conhecimento prévio das situações em avaliação pode 

influenciar a Avaliação de Riscos, gerando menos sinais de incerteza e acabando por 

suprimir as eventuais diferenças que possam existir por se aplicarem métodos 

diferentes. 
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2.2. QUESTÃO 2  

Q2 – “Será que o Nível de Risco obtido pelos diversos analistas, aquando da utilização 

do mesmo método de avaliação, para uma mesma situação, é idêntico?” 

Para avaliar a H0 decorrente – “não há diferenças significativas entre os valores do 

Nível de Risco obtidos por diferentes analistas na aplicação de um mesmo MASqt” - 

tivemos em conta os resultados obtidos nos dois momentos de preenchimento do 

QuePOLPER. 

Assim, pretendemos avaliar o nível de concordância interanalista na aplicação do 

mesmo MASqt.  

Esta avaliação foi ainda realizada,  de acordo com a Formação académica, a 

Experiência profissional e o Nível de especialização dos analistas, visando obter 

respostas à Q6. 

Para facilitar a interpretação dos resultados, desta e das próximas questões, 

recordamos no Quadro 40, os 8 grupos amostrais considerados em todas as 

avaliações e a codificação associada (siglas e cor). 

Quadro 40 – Grupos amostrais considerados na avaliação das várias questões. 

 Códigos  Especificação  

Gr
up

os
 A

m
os

tr
ai

s 

Amostra Total - Totalidade dos analistas, por momento de avaliação 

SA_A1 - Licenciados em Ergonomia 

SA_A2 - Licenciados na área de SHST 

SA_A3 - Licenciados na área de Engª 

SA_B1 - COM Experiência profissional 

SA_B2 - SEM Experiência profissional 

SA_C1 - Especialista 

SA_C2 - NÃO Especialista 

Os Gráficos 11 e 12 sintetizam os resultados do αK obtidos para a avaliação da 

concordância interanalista quanto ao Nível de Risco, aquando dos 1º e 2º momentos 

do estudo, respetivamente.  
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Gráfico 11 – Valores do αK obtidos no 1º momento, para avaliação da concordância interanalista quanto 

ao Nível de Risco obtido aquando da utilização do mesmo método, na mesma situação. 

 

 
Gráfico 12 – Valores do αK obtidos no 2º momento, para avaliação da concordância interanalista quanto 

ao Nível de Risco obtido aquando da utilização do mesmo método, na mesma situação.  

Da leitura dos Gráficos 11 e 12 podemos constatar que os resultados de αK são baixos, 

revelando uma classificação de Concordância Fraca, pelo que parece-nos legítimo 

invocar que as Avaliações de Risco efetuadas podem gerar prioridades de intervenção 

diferentes, consoante o analista que as efetua.  
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A análise efetuada a cada um dos ficheiros criados para aplicação da MACRO - 

KALPHA revelou que os resultados de αK são uma consequência clara das 

sistemáticas discordâncias reveladas entre os diversos analistas.   

Salvo raras exceções, parece que as discordâncias sistemáticas ocorrem  aquando da 

avaliação de algumas das unidades de análise, sugerindo que o tipo de risco em 

avaliação pode estar na origem destes resultados, já que a análise da % ConcDir  

revelou que, para  determinados tipos de risco (TA2, TA3 e TB4) 32, existiam elevados 

níveis de consenso (% ConcDir > 0,8)33 quando avaliados por alguns dos MASqt.  

Ainda relativamente aos resultados αK obtidos, constatou-se que foram semelhantes, 

independentemente da Formação académica, da Experiência profissional e do Nível 

de especialização dos analistas, contrariando a desvantagem apontada a este tipo de 

abordagem, em particular a dependência dos resultados da experiência profissional 

e/ou do Nível de especialização dos mesmos (Marhavilas, Koulouriotis, & Gemeni, 

2011; Marhavilas & Koulouriotis, 2008; Reniers et al., 2005a). 

De salientar, ainda, que apesar do método MMS3x3 ter sido o método referido como 

mais utilizado entre o grupo de especialistas (60% a 65% dos especialistas do 1º e 2º 

momentos, respetivamente, fazem uso deste método - Gráfico 3, pág.120), não se 

evidenciaram diferenças relevantes nos respetivos resultados de αK. 

Por outro lado, os métodos de matriz simples revelaram, para a generalidade dos 

grupos amostrais, maiores níveis de consenso, contrariando a tendência manifestada 

pelos analistas aquando da classificação dos métodos que consideraram mais 

confiáveis relativamente aos resultados que produzem (Gráfico 5, pág. 124).   

Na tentativa de melhor compreender os resultados obtidos, avaliámos as escalas  das 

variáveis intermédias, procurando responder à questão 3.  

                                                                 

32 TA1 - Queda ao mesmo nível/diferentes níveis; TA2 - Exposição prolongada a elevados níveis de 
ruído; TA3 - Queda de objetos sobre os pés; TB2 - Contacto mecânico – Entalamento; TB4 – 
Sobreesforço; TB6 – Atropelamento. 

33 A partir da análise da concordância direta dos resultados obtidos e assumindo uma classificação 
idêntica à adotada para interpretação do αK (Quadro 30, pág.115). 
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2.3. QUESTÃO 3 

Q3 – “Será que o nível atribuído às variáveis intermédias, pelos diversos analistas, 

aquando da aplicação de um determinado método na avaliação da mesma situação, é 

idêntico?”  

Para avaliar a H0 decorrente – “não há diferenças significativas entre os valores do 

nível atribuído às variáveis intermédias por diferentes analistas na aplicação de um 

mesmo MASqt” - tivemos em conta os resultados obtidos nos dois momentos de 

preenchimento do QuePOLPER. 

Como referido no ponto 2.1 do Capítulo I, esta questão reporta-se a cada uma das 

variáveis utilizadas por cada um dos MASqt, o que corresponde a 11 variáveis, para 

cada grupo amostral. 

Com esta questão pretendeu-se: 

 analisar o nível de concordância interanalista, para cada uma das variáveis 

utilizadas por cada MASqt e, 

 identificar a(s) variável(eis) que parece(m) poder justificar os baixos níveis de 

concordância interanalista ao nível da variável Nível de risco. Assumiu-se que 

as variáveis que obtinham níveis de concordância mais baixos eram as 

responsáveis pelos resultados baixos do αK alcançados na questão anterior. 

Os Gráficos 13 e 14 sintetizam os resultados do αK obtidos para cada uma das 

variáveis intermédias utilizadas por cada um dos MASqt, aquando do 1º e 2º 

momentos do estudo, respetivamente.  
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Gráfico 13 – Valores do αK obtidos no 1º momento do estudo, para avaliação da concordância 

interanalista quanto ao nível atribuído às variáveis intermédias, na utilização do mesmo método 

aplicado à mesma situação. 

 

 

Gráfico 14 – Valores do αK obtidos no 2º momento do estudo, para avaliação da concordância 

interanalista quanto ao nível atribuído às variáveis intermédias, na utilização do mesmo método 

aplicado à mesma situação. 

 

Pela análise dos Gráficos 13 e 14 é possível evidenciar que, apesar da Concordância 

Fraca revelada pelo αK para a generalidade das variáveis, há claramente um 

comportamento constante ao longo dos dois momentos da avaliação, o que configura: 

 por um lado, a inexistência de diferenças entre os vários grupos amostrais;  

 por outro lado, a existência de variáveis, como são os casos da Gravidade, da 

Severidade e do Fator Consequência, que apresentam valores de αK sempre 

ligeiramente superiores (0,25 < αK < 0,5).   

A análise aos descritores de cada uma das variáveis utilizadas pelos MASqt sugere 

que as dificuldades referenciadas pelos analistas, em particular os itens A, C e D do 
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Gráfico 6 (pág.126),  parecem justificar as diferenças encontradas entre os valores de 

αK obtidos para as variáveis atrás referidas e nas restantes. Dito de outra forma, 

parece que os descritores utilizados, em cada um dos níveis das escalas das variáveis 

Gravidade, Severidade e Fator consequência, são sensivelmente menos ambíguos, 

gerando, por isso, menos sinais de incerteza.  

A análise efectuada a cada um dos ficheiros criados para aplicação da MACRO - 

KALPHA revela que os resultados de αK, para as variáveis atrás referidas, são uma 

consequência de duas situações distintas, que envolvem discordâncias sistemáticas 

entre os analistas:  

 por um lado, a sua presença é constante, aquando da utilização de algumas das 

escalas disponibilizadas pelos MASqt. Esta situação foi evidente na utilização 

do método de WTF, cuja escala é muito alargada [1-100]. 

 por outro lado, e para os restantes MASqt utilizados (MMS3x3, BS8800 e 

MMCP) a sua presença resulta, em particular, das discordâncias sistemáticas 

reveladas aquando da avaliação de algumas das unidades de análise (ex: TA1; 

TB2 e TB6). Esta situação sugere que o tipo de risco em avaliação pode estar 

na origem destes resultados, ou seja, existem métodos (MMS3x3 e BS8800) 

que sugerem elevados níveis de consenso (%ConcDir > 0,8) quando aplicados a 

determinados tipos de risco (TA2, TA3 e TB4). Este facto foi identificado em 

vários grupos amostrais .  

Estas constatações podem ser confirmadas no Quadro 41, onde se apresenta uma 

síntese dos métodos que evidenciaram elevados níveis de concordância direta ou 

elevados níveis de consenso (%ConcDir > 0,8), aquando da avaliação das variáveis 

Gravidade, Severidade e Fator consequência, por situação avaliada (TA1, TA2, TA3, 

TB2, TB4 e TB6)  e de acordo com o grupo amostral. As referências 1º e 2º reportam-

se aos momentos do estudo, em que essa concordância direta foi verificada, ou seja, 

em que se evidenciou consenso elevado nos níveis atribuídos pelos analistas. 
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Quadro 41 - Síntese dos métodos que evidenciaram níveis de Consenso Forte (%ConcDir > 0,8), na 

avaliação interanalista das variáveis Gravidade, Severidade e Fator consequência. 

Situações 
avaliadas 

Métodos utilizados Grupo 
Amostral MMS3x3 BS8800 MMCP WTF 

TA1 

    Amostra Total 
    SA_A1 
  2º  SA_A2 

1º  1º  1º e 2º  SA_A3 
1º  1º  1º   SA_B1 

    SA_B2 
1º  1º e 2º   SA_C1 

  1º  SA_C2 

TA2 

1º e 2º 1º e 2º 1º   Amostra Total 
1º e 2º 1º e 2º 2º  SA_A1 
1º e 2º 1º e 2º 2º  SA_A2 
1º e 2º 1º e 2º 2º  SA_A3 
1º e 2º 1º e 2º 1º   SA_B1 
1º e 2º 1º e 2º 1º   SA_B2 
1º e 2º 1º e 2º   SA_C1 
1º e 2º 1º e 2º   SA_C2 

TA3 

1º e 2º 1º e 2º   Amostra Total 
1º e 2º 1º e 2º   SA_A1 
1º e 2º 1º e 2º   SA_A2 
1º e 2º 1º e 2º   SA_A3 
1º e 2º 1º e 2º   SA-B1 
1º e 2º 1º e 2º   SA_B2 
1º e 2º 1º e 2º 2º  SA_C1 
1º e 2º 1º e 2º   SA_C2 

TB2 

    Amostra Total 
    SA_A1 
 1º    SA_A2 
    SA_A3 
    SA_B1 
    SA_B2 
  2º  SA_C1 
    SA_C2 

TB4 

1º e 2º 2º   Amostra Total 
2º 2º   SA_A1 

1º e 2º 1º 2º  SA_A2 
1º e 2º 1º e 2º 2º  SA_A3 
1º e 2º 1º e 2º   SA_B1 

2º 2º   SA_B2 
1º e 2º 2º   SA_C1 

2º 2º   SA_C2 
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Quadro 41 (cont.) - Síntese dos métodos que evidenciaram níveis de Consenso Forte (%ConcDir > 0,8), 

na avaliação interanalista das variáveis Gravidade, Severidade e Fator consequência. 

Situações 
avaliadas 

Métodos utilizados Grupo 
Amostral MMS3x3 BS8800 MMCP WTF 

TB6 

    Amostra Total 
    SA_A1 

2º 2º   SA_A2 
    SA_A3 

2º 2º   SA_B1 
    SA_B2 

2º 2º   SA_C1 
    SA_C2 

 

Considerando as categorias de risco que apresentaram maiores níveis de consenso ao 

nível dos métodos MMS3x3 e BS8800, nos dois momentos do estudo, e em vários 

grupos amostrais, podemos tecer as seguintes conclusões (Quadro 41): 

 ao nível das situações TA2 e TB4, pensamos que a clareza dos descritores pode 

minimizar as incertezas dos analistas, o que se traduz no maior consenso 

revelado; 

  ao nível da situação TA3, considerando que não se integra no ponto anterior, 

podemos estar na presença do efeito da tendência central, o que pode ser 

explicado pela dimensão da escala em análise (3 níveis), ou seja, na ausência 

de informação clara sobre o risco em avaliação, o analista opta pelo nível do 

meio.  

Por outro lado, as restantes situações (TA1, TB2 e TB6) reportam-se à avaliação do 

risco cujas consequências associadas envolvem traumatismos ou lesões  

diversos/superficiais. Tais consequências, ao reportarem-se a situações que 

envolvem elevada incerteza, quanto à possibilidade de efetivação e à dimensão da 

respetiva gravidade, podem justificar os resultados encontrados, já que são fatores 

potenciadores,  quer das inconsistências intra-analistas, quer das diferenças 

interanalista (aquando da interpretação e aplicação das instruções dadas) e, 

consequentemente, das divergências no respetivo desempenho (codificações 

diferenciadas). Tal como referido por  Cox (2008), a existência deste tipo de situações 

é reconhecida como um dos problemas associados à utilização deste tipo de método, 
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o que pode, em nossa opinião, sugerir que a sua utilização nestas situações não é 

recomendada. 

 

2.4. QUESTÃO 4 

Q4 – “Será que o Nível de Risco obtido pelo mesmo analista, aquando da utilização do 

mesmo método, para uma mesma situação em momentos diferentes, é idêntico?” 

Para avaliar a H0 decorrente – “não há diferenças significativas entre os valores do 

Nível de Risco obtidos pelo mesmo analista na aplicação de um mesmo MASqt, em 

momentos diferentes” - tivemos em conta os resultados obtidos nos dois momentos 

de preenchimento do QuePOLPER. 

Assim, pretendemos avaliar o nível de concordância intra-analista, quanto ao Nível de 

risco obtido, aquando da aplicação do mesmo MASqt.  

À semelhança do procedimento adotado na avaliação das questões Q2 e Q3, esta 

também foi analisada de acordo com a Formação académica, a Experiência 

profissional e o Nível de especialização dos analistas, procurando encontrar dados 

para dar resposta à Q6.  

A avaliação da Q4 integrou duas análises para aplicação do Coeficiente Alpha de 

Krippendorff, associadas a diferenciados modos de tratamento e organização dos 

dados: 

 Na primeira foi efetuada a análise da Fiabilidade intra-analista para a 

globalidade das situações avaliadas (TA1, TA2, TA3, TB2, TB4 e TB6), 

utilizando o procedimento equivalente ao utilizado na avaliação da Q2. Esta 

análise pretendia viabilizar a comparação direta entre os resultados de αK 

obtidos, nas análises interanalista (Q2) e intra-analista (Q4), relativamente à 

variável Nível de risco. 

 Na segunda, foi efetuada a análise da Fiabilidade intra-analista para cada uma 

das seis situações (TA1, TA2, TA3, TB2, TB4 e TB6), procurando verificar se o 

“risco versus consequência” em avaliação, poderia explicar os resultados de αK. 
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Tal como referido no ponto 5.3 do Capítulo II, a avaliação da Q4 integrou, ainda, 

o cálculo da %ConcDir. Dada a densidade de resultados obtidos para a sua 

verificação (192 outputs), a sua referência será efetuada, apenas, quando 

considerada oportuna para a interpretação dos resultados de αK. Contudo, a 

síntese dos resultados pode ser consultada no Apêndice 8. 

De seguida, passamos à apresentação e discussão dos resultados associados à Q4.  

Considerando a análise da Fiabilidade intra-analista para a globalidade das situações 

(Gráfico 15), verificou-se que os resultados de αK, para a variável Nível de risco, 

evidenciaram uma maior concordância (0,2 ≤ αK < 0,6), comparativamente com a 

análise interanalista (Gráficos 11 e 12), destacando-se, ainda que de uma forma muito 

ténue, os métodos MMS3X3 e WTF.  

Da leitura do Gráfico 15 podemos também inferir que a Experiência profissional e o 

Nível de especialização dos analistas não induziram diferenças relevantes nos valores 

de αK, reforçando os resultados, já referidos aquando da Q2. Tais resultados 

contrariaram a desvantagem apontada a este tipo de abordagem, em particular a 

dependência dos resultados da Experiência profissional e/ou do Nível de 

especialização dos analistas (Marhavilas, Koulouriotis, & Gemeni, 2011; Marhavilas & 

Koulouriotis, 2008; Reniers et al., 2005a). 

 

Nota: dados relativos à Globalidade das situações por grupo amostral. 

Gráfico 15 – Valores do αK obtidos para a avaliação da concordância intra-analista quanto ao Nível de 

Risco obtido aquando da utilização do mesmo método, na mesma situação. 
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Em contrapartida, no que respeita à Formação académica, verificou-se: 

 uma maior heterogeneidade de resultados para o grupo com formação na área 

da SHST (SA_A2), com valores de αK no intervalo [- 0,07; 0,62]; 

 uma maior homogeneidade para os grupos com formação nas áreas da 

Ergonomia (SA_A1) (0,17 ≤ αK ≤ 0,40) e das Engenharias (SA_A3) (0,29 ≤ αK ≤ 

0,51) com valores de αK mais elevados para este último.  

Não obstante as evidências referidas, continuamos na presença de valores de αK 

baixos, reveladores de Concordância Fraca, o que sugere que as Avaliações de Risco 

efetuadas pelo mesmo analista, podem gerar prioridades de intervenção diferentes, 

consoante o momento da sua avaliação.  

A avaliação intra-analista vem reforçar que, apesar do método MMS3x3 ter sido 

referido como o mais utilizado entre o grupo de especialistas (Gráfico 3, pág.120), não 

se evidenciaram diferenças relevantes nos respetivos resultados de αK. 

Considerando a análise da Fiabilidade intra-analista para cada uma das seis situações 

(TA1, TA2, TA3, TB2, TB4 e TB6) (Gráficos 16 e 17), é possível evidenciar que os 

resultados de αK, para a variável Nível de risco, revelaram elevada heterogeneidade 

sugerindo que: 

 o tipo de “risco versus consequência” em avaliação pode influenciar o nível de 

concordância intra-analista, aquando do uso de determinado MASqt; 

 a mancha, em cada um dos três gráficos (a, b e c) associados aos Gráficos 16 e 

17, sugere que a Formação académica, a Experiência profissional e o Nível de 

especialização dos analistas podem influenciar o nível de concordância intra-

analista, aquando o uso de determinado MASqt para avaliar determinado tipo 

de “risco versus consequência”,  o que contraria a tendência revelada até ao 

momento. 
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a)  

b)  

c)  

Gráfico 16 – Valores do αK resultantes da avaliação da concordância intra-analista quanto ao Nível de 

Risco obtido aquando da utilização do mesmo método, para avaliação das situações: a) TA1; b) TA2; c) 

TA3. 
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a)  

b)  

c)  

Gráfico 17 – Valores do αK resultantes da avaliação da concordância intra-analista quanto ao Nível de 

Risco obtido aquando da utilização do mesmo método, para avaliação das situações: a) TB2; b) TB4; c) 

TB6. 

Todavia, pela análise dos Gráficos 16 e 17 é possível observar que das 192 

comparações efetuadas, apenas, 5 valores de αK revelaram níveis de Concordância 

Forte: 
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 a avaliação da TA2 pelo subgrupo SA_A2, com recurso aos métodos WTF (αK = 

0,98) e MMS3x3 (αK = 1), e pelo subgrupo  SA_C1 com recurso ao método WTF 

(αK = 0,8); 

 a avaliação da TB2 pelo subgrupo  SA_A2, com recurso ao método WTF (αK = 1); 

 a avaliação da TB4 pelo subgrupo  SA_A3, com recurso ao método MMCP (αK  = 

0,8). 

 

Contudo, a análise dos outputs gerados pela MACRO (KALPHA) salienta que, apesar 

do valor de αK ter sido elevado para as cinco situações referidas, a probabilidade “q” 

da Fiabilidade αKtrue ser inferior a um determinado αKmin é alta (com exceção de dois 

casos, cujo valor é de 0,08) sugerindo, assim,  pouca confiança nos resultados 

produzidos.  

O Quadro 42 sintetiza os resultados obtidos para as 5 situações identificadas. 

Quadro 42 – Síntese dos resultados KALPHA para as situações com αKtrue ≥ 0,8. 

Situação 
Subgrupo 
amostral 

MASqt 
αK (KALPHA) 

αKtrue αKmin* LL95%CI UL95%CI q(αK) 

TA2 
SA_A2 

MMS3x3 1,0 0,8 0,00 1,00 0,08 

WTF 0,98 0,8 0,00 0,98 0,36 

SA_C1 WTF 0,8 0,8 0,46 1,00 0,47 

TB2 SA_A2 WTF 1,0 0,8 0,00 1,00 0,08 

TB4 SA_A3 MMCP 0,8 0,8 0,62 0,97 0,43 

* foi considerado αKmin = 0,8 por este ser o valor mínimo para se enquadrar na classificação de Concordância Forte. 

 

Dando continuidade à análise gráfica anterior (Gráficos 16 e 17), é ainda possível 

constatar que apenas 10 casos (≈5%) revelaram níveis de Concordância Moderada: 

 a avaliação da situação TA1 pelo subgrupo SA_A2, com recurso aos métodos 

WTF (αK = 0,75) e MMCP (αK = 0,65) e, pelo subgrupo SA_A3 com recurso ao 

método MMCP (αK = 0,68); 
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 a avaliação da situação TA2 pelo subgrupo SA_A3, com recurso aos métodos 

MMS3x3 (αK = 0,60), BS8800 (αK = 0,61) e WTF (αK = 0,64); 

 a avaliação da situação TA3 pelos subgrupos SA_A2 (αK = 0,73) e SA_A3 (αK = 

0,75), com recurso ao método BS8800 e, pelo subgrupo  SA_C1 com recurso ao 

método BS8800 (αK = 0,61); 

 a avaliação da situação TB6 pelo subgrupo  SA_A3, com recurso ao método 

MMS3x3 (αK = 0,73). 

No Quadro 43 estão sintetizados os resultados dos outputs gerados pela MACRO 

(KALPHA). Pela sua análise é possível evidenciar que, mais uma vez, a probabilidade 

“q” da Fiabilidade αKtrue ser inferior a um determinado αKmin  é alta (apenas 1 caso está 

abaixo dos 0,1), reforçando que os resultados produzidos podem ser de pouca 

confiança.  

Quadro 43 – Síntese dos resultados KALPHA para as situações com 0,6 ≤ αKtrue < 0,8. 

Situação Subgrupo 
amostral 

MASqt 
αK (KALPHA) 

αKtrue αKmin* LL95%CI UL95%CI q(αK) 

TA1 
SA_A2 

MMCP 0,65 0,6 0,11 1,0 0,38 

WTF 0,76 0,6 0,44 1,0 0,10 

SA_A3 MMCP 0,68 0,6 0,27 1,0 0,68 

TA2 SA_A3 

MMS3x3 0,60 0,6 0,28 0,84 0,50 

BS8800 0,61 0,6 0,25 0,87 0,42 

WTF 0,64 0,6 0,25 0,94 0,38 

TA3 
SA_A2 BS8800 0,73 0,6 0,0 1,0 0,35 

SA_A3 BS8800 0,75 0,6 0,51 0,92 0,15 

 SA_C1 BS8800 0,61 0,6 0,21 1,0 0,42 

TB6 SA_A3 MMS3x3 0,73 0,6 0,54 0,88 0,08 

* foi considerado αKmin = 0,6 por este ser o valor mínimo para se enquadrar na classificação de Concordância Moderada. 

 

Por último, verificou-se que os restantes 177 casos  (92%) revelaram níveis de 

Concordância Fraca, sendo de destacar que 45 casos (23%) obtiveram valores de αK ≤ 

0,1. 
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No Gráfico 18 sintetizam-se os valores percentuais, atrás referidos, relativos à 

concordância intra-analista, quanto ao Nível de Risco obtido, na utilização do mesmo 

método aplicado à mesma situação. 

 

Gráfico 18 – Distribuição percentual 

da concordância intra-analista, 

quanto ao Nível de Risco obtido, na 

utilização do mesmo método aplicado 

à mesma situação. 

Tal como referido no ponto 5.3 do Capítulo II, numa tentativa de interpretar estes 

baixos valores de αK, optámos por cálcular a %ConcDir , cujos resultados se apresentam 

nos Gráficos 19 e 20.  

Deste modo, procurámos perceber o que efetivamenete aconteceu em termos de 

consenso e, consequentemente, verificar se os baixos valores de concordância se 

podem associar a erros do tipo II (discordâncias sistemáticas), tal como descrito no 

ponto 5.2 do Capítulo II. 

A partir da análise dos Gráficos 19 e 20, podemos tecer as seguintes considerações: 

 12 casos (6%) revelaram níveis de Consenso Forte (%ConcDir  ≥ 0,8), 

salientando-se as 8 avaliações efetuadas pelo subgrupo  SA_A2; 

 33 casos (17%) revelaram níveis de Consenso Moderado (0,6 ≤ %ConcDir < 0,8). 

A ausência de um padrão tipificado dificulta quaisquer conclusões sobre a 

influência da Formação académica, da Experiência profissional e do Nível de 

especialização dos analistas nos resultados obtidos; 

 os restantes 147 casos (77%) revelaram níveis de Consenso Fraco (%ConcDir < 

0,6), ainda que 19 (≈10%) tenham revelado valores de %ConcDir > 0,55 

correspondendo a uma classificação próxima de Consenso Moderado.  
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a)  

b)  

c)  

Gráfico 19 – Valores da %ConcDir na avaliação do consenso intra-analista quanto ao Nível de Risco 

obtido aquando da utilização do mesmo método, para avaliação das situações: a) TA1; b) TA2; c) TA3. 
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a)  

b)  

c)  

Gráfico 20 – Valores da %ConcDir na avaliação do consenso intra-analista quanto ao Nível de Risco 

obtido aquando da utilização do mesmo método, para avaliação das situações: a) TB2; b) TB4; c) TB6. 
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No Gráfico 21 sintetizam-se os valores percentuais atrás referidos, relativos ao 

consenso intra-analista, quanto ao Nível de Risco obtido, na utilização do mesmo 

método aplicado à mesma situação. 

 

Gráfico 21 – Distribuição 

percentual do consenso intra-

analista, quanto ao Nível de Risco 

obtido, na utilização do mesmo 

método aplicado à mesma 

situação. 

Tais evidências sugerem que há uma desfasamento entre as análises realizadas pelo 

αK  (Gráficos 16 e 17) e pela %ConcDir (Gráficos 19 e 20) o que é visível pelas mancha 

ocupadas por cada gráfico a, b e c. Este facto pode ser um prenúncio de que os baixos 

níveis de αK (< 0,6), observados de forma sistemática, são mais dependentes da 

dimensão dos grupos amostais do que das discordâncias sistemáticas per si. 

Por outro lado, considerando que a dimensão amostral sofreu ligeiras alterações 

inter-subgrupo, mas se mantém constante intra-subgrupo,  é possível ainda constatar 

que, salvo raras exceções, nos casos em que αK foi mais reduzido (< 0,1) há 

efetivamente valores de %ConcDir que indiciam baixos níveis de consenso (%ConcDir < 

0,6) e, consequentemente, discordâncias sistemáticas. 

Pela análise comparativa dos Gráficos 16 e 19 e dos Gráficos 17 e 20, torna-se díficil 

retirar conclusões objetivas. Parece-nos, no entanto, que o tipo de “risco versus 

consequência” em avaliação também pode influenciar os resultados da 

concordância/consenso intra-analista, sugerindo que a seleção dos MASqt deveria ser 

feita em função da situação em estudo. 

Assim, e considerando os Gráficos relativos à avaliação da %ConcDir  (Gráficos 19 e 

20), parece-nos que, para a generalidade dos grupos amostrais: 
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 as situações TA1, TA3, TB2 e TB4 revelam maiores níveis de consenso na 

aplicação do método MMCP; 

 a situação TA2 revela maiores níveis de consenso na aplicação do método 

WTF; 

 a situação TB6 revela maiores níveis de consenso na aplicação do método 

BS8800. 

Estas constatações podem ainda ser confirmadas pela análise dos Quadros 44 e 45, 

onde se apresenta uma síntese dos métodos que obtiveram os valores mais elevados 

de % ConcDir,  de acordo com o grupo amostral e a situação avaliada. 

 

Quadro 44 – Síntese dos métodos para os quais se obtiveram os valores mais elevados de % ConcDir, 

aquando da avaliação da variável Nível de Risco, de acordo com o grupo amostral, por situação avaliada 

(TA1, TA2, TA3). 

Situações 
avaliadas32 

Métodos utilizados Grupo 
Amostral MMS3x3 BS8800 MMCP WTF 

TA1 

  X  Amostra Total 
 X   SA_A1 
  X* X* SA_A2 
  X*  SA_A3 
  X  SA_B1 

X  X  SA_B2 
  X  SA_C1 
  X  SA_C2 

TA2 

   X Amostra Total 
   X SA_A1 

X+    SA_A2 
  X X SA_A3 

X   X SA_B1 
X   X SA_B2 
   X* SA_C1 
   X SA_C2 

TA3 

  X*  Amostra Total 
  X*  SA_A1 
 X+   SA_A2 
 X* X*  SA_A3 
  X*  SA-B1 

X* X*   SA_B2 
  X+  SA_C1 
  X  SA_C2 

* - situações com valores de 0,6 ≤ % ConcDir ≤ 0,8 – Consenso Moderado  

+  - situações com valores de % ConcDir  ≥ 0,8 - Consenso Forte 
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Quadro 45 – Síntese dos métodos para os quais se obtiveram os valores mais elevados de % ConcDir, 

aquando da avaliação da variável Nível de Risco, de acordo com o grupo amostral, por situação avaliada 

(TB2, TB4 e TB6). 

Situações 
avaliadas32 

Métodos utilizados Grupo 
Amostral MMS3x3 BS8800 MMCP WTF 

TB2 

  X*  Amostra Total 
  X*  SA_A1 
   X+ SA_A2 
  X  SA_A3 
  X  SA_B1 
  X+  SA_B2 
  X*  SA_C1 
  X*  SA_C2 

TB4 

  X  Amostra Total 
X    SA_A1 
  X+ X+ SA_A2 
  X*  SA_A3 
  X  SA_B1 
  X X SA_B2 
  X*  SA_C1 
   X SA_C2 

TB6 

 X*   Amostra Total 
 X*  X* SA_A1 
 X+  X+ SA_A2 
 X*   SA_A3 
 X*   SA_B1 
 X*   SA_B2 
 X+   SA_C1 
 X*   SA_C2 

* - situações com valores de 0,6 ≤ % ConcDir ≤ 0,8 – Consenso Moderado  

+  - situações com valores de % ConcDir ≥ 0,8 - Consenso Forte 

 

É de salientar, ainda, que apesar do método MMS3x3 ter sido referido como o mais 

utilizado entre o grupo de especialistas (Gráfico 3, pág.120), pela análise dos 

resultados da %ConcDir, a generalidade das situações avaliadas apresentou maiores 

níveis de consenso na aplicação dos outros MASqt, sugerindo, mais uma vez, que o 

Nível de especialização dos analistas pode não influenciar os resultados.  

A terminar, apesar da globalidade dos resultados da %ConcDir (Gráficos 19 e 20) ser 

superior aos valores do αK (Gráficos 16 e 17), continuamos na presença de situações 

que sugerem que as Avaliações de Risco efetuadas pelo mesmo analista, podem gerar 

prioridades de intervenção diferentes, consoante o momento da sua avaliação. 



III. Apresentação e discussão dos resultados 

157 

Sendo o Nível de Risco uma variável dependente, estes resultados são condicionados 

pela concordância/consenso obtidos aquando da codificação das variáveis 

intermédias utilizadas por cada MASqt. Assim, e na tentativa de melhor compreender 

os resultados, passaremos à análise e discussão respeitante às variáveis intermédias 

procurando encontrar resposta à questão 5. 

 

2.5. QUESTÃO 5  

Q5 – “Será que o nível atribuído às variáveis intermédias, pelo mesmo analista, na 

aplicação de um determinado método, a uma mesma situação em momentos 

diferentes, é idêntico?” 

Para avaliar a H0 decorrente – “não há diferenças significativas entre os valores do 

nível atribuído às variáveis intermédias pelo mesmo analista na aplicação de um 

mesmo MASqt, em momentos diferentes” - tivemos em conta os resultados obtidos 

nos dois momentos de preenchimento do QuePOLPER. 

Com esta questão pretendeu-se: 

 analisar o nível de concordância intra-analista, para cada uma das variáveis 

utilizadas por cada MASqt (num total de 11 variáveis, por cada grupo amostral, 

à semelhança do que foi feito para a Q3) e, 

 identificar a(s) variável(eis) que parece(m) poder justificar os baixos níveis de 

concordância intra-analista ao nível da variável Nível de risco.  

Em termos metodológicos, a avaliação desta questão seguiu os procedimentos 

adotados na avaliação das questões anteriores, ou seja: 

 foi analisada de acordo com a Formação académica, a Experiência profissional 

e o Nível de especialização dos analistas, procurando dar resposta à Q6; 

 assumiu-se que as variáveis que obtinham níveis de concordância mais baixos 

eram as responsáveis pelos valores baixos do αK alcançados na Q4; 
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 integrou, também, duas análises para aplicação do Coeficiente Alpha de 

Krippendorff. Deste modo, foi adotado um procedimento equivalente ao 

utilizado na avaliação da Q4: 

- Na primeira, foi efetuada a análise da Fiabilidade intra-analista para a 

globalidade das situações avaliadas para permitir viabilizar a comparação 

direta entre os resultados de αK obtidos nas análises interanalista (Q3) e 

intra-analista (Q5), ao nível das variáveis intermédias; 

- Na segunda, foi efetuada a análise da Fiabilidade intra-analista para cada 

uma das seis situações avaliadas (TA1, TA2, TA3, TB2, TB4 e TB6) com o 

intuito de verificar se o “risco versus consequência” em avaliação, poderia 

explicar os resultados de αK. 

 por fim, e tal como referido no ponto 5.3 do Capítulo II, a avaliação da Q5, 

integrou, ainda, ao longo desta segunda análise, o cálculo da %ConcDir. 

Considerando a densidade dos resultados obtidos para a sua verificação (528 

outputs), a sua referência será efetuada apenas quando considerada oportuna, 

para a interpretação dos resultados de αK. A síntese dos resultados pode ser 

consultada no Apêndice 8.  

Passamos, agora, à apresentação e discussão dos resultados associados à Q5.  

Considerando a análise da Fiabilidade intra-analista para a globalidade das situações 

(Gráfico 22), verificou-se que: 

 é reforçada a tendência da Fiabilidade intra-analista para as variáveis 

intermédias utilizadas por cada um dos MASqt assumida na Q3, onde a 

Gravidade, a Severidade e o Fator consequência são as variáveis que registaram 

níveis de concordância mais elevados; 

 os valores de αK, para as variáveis intermédias, evidenciaram uma maior 

concordância (-0.15 < αK < 0,84), quando comparados com os valores obtidos 

na avaliação interanalista, efetuada nos dois momentos do estudo (Gráficos 13 

e 14). De referir, que este fenómeno foi mais evidente para as outras variáveis 

utilizados pelos MASqt – a Probabilidade/ Fator probabilidade (P), a 
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Frequência (F), os Procedimentos e condições de segurança (Ps), o Nº de pessoas 

afetadas (N) e o Fator exposição (E). 

 os grupos amostrais Experiência profissional e Nível de especialização 

continuam a não registar diferenças relevantes nos valores de αK. Tal facto,  

reforça os resultados  que contrariaram a desvantagem apontada a este tipo de 

abordagem, em particular, a dependência dos resultados da Experiência 

profissional e/ou do Nível de especialização dos mesmos (Marhavilas, 

Koulouriotis, & Gemeni, 2011; Marhavilas & Koulouriotis, 2008; Reniers et al., 

2005a).   

 para o grupo amostral Formação académica verificou-se: 

- uma maior homogeneidade de resultados no grupo com formação na área 

da Ergonomia (SA_A1) (0,14 ≤ αK ≤ 0,57);  

- uma maior heterogeneidade de resultados nos grupos com formação nas 

áreas da SHST (SA_A2) (- 0,15 ≤ αK ≤ 0,84) e na área das Engenharias (SA_A3) 

(0,02 ≤ αK ≤ 0,71), apesar de apresentarem valores de αK mais elevados, na 

generalidade das variáveis.  

 

 

Nota: dados relativos à Globalidade das situações por grupo amostral. 

Gráfico 22 – Valores do αK resultantes da avaliação da concordância intra-analista, quanto ao nível 

atribuído às variáveis intermédias, na utilização do mesmo método aplicado à mesma situação. 

 

Pela análise do Gráfico 22 é possível, ainda,  observar que dos 88 valores de αK 

obtidos, apenas: 
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  1 revelou níveis de Concordância Forte, destacando-se a variável N do MMCP 

(αK = 0,84), quando avaliada pelo subgrupo  SA_A2; 

 10 (11%) revelaram níveis de Concordância Moderada, destacando-se as 

variáveis: 

- S do MMCP (αK = 0,60), quando avaliada pela Amostra Total; 

- G do MMS3x3 (αK = 0,61) e C do WTF (αK = 0,72), quando avaliadas pelo 

subgrupo SA_A2; 

- G do BS8800 (αK = 0,67) e S do MMCP (αK = 0,71), quando avaliadas pelo 

subgrupo SA_A3; 

- S do MMCP (αK = 0,62) e C do WTF (αK = 0,61), quando avaliadas pelo 

subgrupo SA_B2; 

- G do BS8800 (αK = 0,67) e S do MMCP (αK = 0,60), quando avaliadas pelo 

subgrupo SA_C1; 

- S do MMCP (αK = 0,60), quando avaliada pelo subgrupo SA_C2; 

 os restantes 77 (≈88%) revelaram níveis de Concordância Fraca (αK < 0,6), 

ainda que 9 (≈10%) tenham revelado valores αK ≥ 0,55, correspondendo a uma 

classificação próxima de Concordância Moderada. 

Estes dados podem ser visualizados no Gráfico 23. 

 

Gráfico 23 – Distribuição percentual 

da concordância intra-analista, 

quanto ao nível atribuído às 

variáveis intermédias, na utilização 

do mesmo método aplicado à 

mesma situação. 

 

No Gráfico 24 visualiza-se a distribuição percentual, por grupo amostral, dos casos 

integrados na classificação de Concordância Moderada. 
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Gráfico 24 – Distribuição percentual e 

identificação dos grupos amostrais 

integrados na classificação de 

Concordância Moderada. 

Assim, constatamos que na classificação de Concordância Moderada, os grupos SA_A2, 

SA_A3, SA_B2 e  SA_C1 apresentaram igual proporção, com 20% dos registos, o que 

contraria a dependência dos resultados da Experiência profissional e/ou do Nível de 

especialização sugerida por alguns autores (Marhavilas, Koulouriotis, & Gemeni, 

2011; Marhavilas & Koulouriotis, 2008; Reniers et al., 2005a).   

No Quadro 46 estão sintetizados os resultados dos outputs gerados pela MACRO 

(KALPHA). Pela sua análise é possível evidenciar que, mais uma vez, a probabilidade 

“q” da Fiabilidade αKtrue inferior a um determinado αKmin é alta (apenas 1 caso está 

abaixo dos 0,1), reforçando que os resultados produzidos podem ser de pouca 

confiança.  

Não obstante as evidências referidas, continuamos na presença de valores de αK 

baixos, reveladores de Concordância Fraca para a generalidade das variáveis 

intermédias, independentemente, do grupo amostral. Estes resultados vêm reforçar 

que as Avaliações de Risco efetuadas pelo mesmo analista, podem gerar prioridades 

de intervenção diferentes, consoante o momento da sua avaliação.   
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Quadro 46 – Síntese dos resultados KALPHA para as Situações com αKtrue ≥ 0,6. 

Grupo 
Amostral 

Variável MASqt 
αK (KALPHA) 

αKtrue αKmin* LL95%CI UL95%CI q(αK) 
Amostra 

Total S MMCP 0,6 0,6 0,52 0,68 0,46 

SA_A2 

N MMCP 0,84 0,8 0,55 0,99 0,28 

G MMS3x3 0,61 0,6 0,37 0,83 0,48 

C WTF 0,72 0,6 0,54 0,87 0,10 

SA_A3 
G BS8800 0,67 0,6 0,52 0,79 0,19 

S MMCP 0,71 0,6 0,55 0,83 0,08 

SA_B2 
S MMCP 0,62 0,6 0,50 0,72 0,33 

C WTF 0,61 0,6 0,48 0,72 0,41 

SA_C1 
G BS8800 0,97 0,6 0,53 0,80 0,17 

S MMCP 0,6 0,6 0,42 0,75 0,47 

SA_C2 S MMCP 0,6 0,6 0,50 0,70 0,49 

* foi considerado: αKmin = 0,8 para as situações enquadradas numa classificação de Concordância Forte;  

         αKmin = 0,6 para as situações enquadradas numa classificação de Concordância Moderada. 

 

Considerando a análise da Fiabilidade intra-analista para cada uma das seis situações 

(TA1, TA2, TA3, TB2, TB4 e TB6) (Gráficos 25 e 26), é possível evidenciar que os 

resultados de αK, para as variáveis intermédias,  revelaram elevada heterogeneidade, 

sugerindo e reforçando que: 

 o tipo de “risco versus consequência” pode influenciar o nível de concordância 

intra-analista, aquando do uso de determinado MASqt; 

 a mancha, em cada um dos três gráficos (a, b e c) associados aos Gráficos 25 e 

26, sugere que a Formação académica, a Experiência profissional e o Nível de 

especialização dos analistas podem influenciar o nível de concordância intra-

analista, quando utilizam um determinado MASqt para avaliar um 

determinado tipo de “risco versus consequência”, o que contraria a tendência 

revelada nas questões Q2 e Q3. 
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a)  

b)  

c)  

Gráfico 25 – Valores do αK resultantes da avaliação da concordância intra-analista quanto ao nível 

atribuído às variáveis intermédias, na utilização do mesmo método, para avaliação das situações: a) 

TA1; b) TA2; c) TA3.  
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a)  

b)  

c)  

Gráfico 26 – Valores do αK resultantes da avaliação da concordância intra-analista quanto ao nível 

atribuído às variáveis intermédias, na utilização do mesmo método, para avaliação das situações: a) 

TB2; b) TB4; c) TB6. 

Assim, pela análise dos Gráfico 25 e 26 é possível observar que dos 528 resultados de 

αK obtidos, apenas 23 (4%) revelaram níveis de Concordância Forte: 
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 a avaliação da situação TA1 pelas variáveis P do método MMS3x3 (αK = 1)34, N 

do método MMCP (αK = 0,98) e C do método WTF (αK = 89), quando avaliadas 

pelo subgrupo  SA_A2; 

 a avaliação da situação TA2 pelas variáveis G e P do método MMS3x3 (αK = 1) e 

a variável N do método MMCP (αK = 0,98), quando avaliadas pelo subgrupo  

SA_A2; 

 a avaliação da situação TA3 pela(s) variável(eis):  

- G do método MMS3x3 e do método BS8800 (αK = 1) e pela variável N do 

método MMCP (αK = 0,98), quando avaliadas pelo subgrupo SA_A2; 

- G do BS8800 (αK = 1), quando avaliada pelo subgrupo SA_A3; 

- G do método BS8800 (αK = 0,8) e Ps do método MMCP (αK = 0,81), quando 

avaliadas pelo subgrupo SA_C1; 

 a avaliação da situação TB2 pela(s) variável(eis):  

- N do método MMCP (αK = 0,98) e C do método WTF (αK = 0,97), quando 

avaliadas pelo subgrupo SA_A2; 

- E do método WTF (αK = 0,80), quando avaliada pelo subgrupo SA_C1; 

 a avaliação da situação TB4 pela(s) variável(eis):  

- N (αK = 0,98) e Ps (αK = 0,88) do método MMCP, quando avaliadas pelo 

subgrupo SA_A2; 

- F (αK = 0,86) e Ps (αK = 0,84) do método MMCP, quando avaliadas pelo 

subgrupo SA_C1; 

- Ps do método MMCP, quando avaliada pelos subgrupos SA_A3 (αK = 0,89) e 

SA_B1 (αK = 0,83); 

 a avaliação da situação TB6 pela variável P do método BS8800 (αK = 1)34, 

quando avaliada pelo subgrupo  SA_A2. 

                                                                 

34 Apesar de não se ter conseguido calcular αK, assumiu-se uma concordância perfeita na medida em 
que estávamos na presença de uma concordância bruta de 100% e, consequentemente, ausência de 
variabilidade. 
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No Gráfico 27 visualiza-se a distribuição percentual, por grupo amostral, dos casos 

integrados na classificação de Concordância Forte. 

 

Gráfico 27 – Distribuição percentual e 

identificação dos grupos amostrais integrados na 

classificação de Concordância Forte. 

Assim, na classificação de Concordância Forte, destacaram-se, por ordem decrescente, 

os seguintes grupos amostrais: SA_A2 com 61% dos registos; SA_C1 com 22% dos 

registos, SA_A3 com 13% dos registos  e SA_B1 com 4% dos registos.   

A análise aos outputs gerados pela MACRO (KALPHA) salientam, contudo, que 

apesar do valor de αK para as 23 situações, atrás referidas, ter sido elevado, a 

probabilidade “q” da Fiabilidade αKtrue inferior a um determinado αKmin é alta (com 

exceção de dois casos, cujo valor é < 0,1). Tal facto, sugere pouca confiança nos 

resultados produzidos. 

O Quadro 47 sintetiza os resultados obtidos para as 23 situações identificadas. 

Quadro 47 – Síntese dos resultados KALPHA para as Situações com αKtrue ≥ 0,8. 

Situação 
Subgrupo 
amostral 

Variável MASqt 
αK (KALPHA) 

αKtrue αKmin* LL95%CI UL95%CI q(αK) 

TA1 SA_A2 

P MMS3x3 1** - - - - 

N MMCP 0,98 0,8 0,0 0,97 0,32 

C WTF 0,89 0,8 0,66 1,0 0,28 

TA2 SA_A2 

G MMS3x3 1,0 0,8 0,0 1,0 0,33 

P MMS3x3 1,0 0,8 0,0 1,0 0,33 

N MMCP 0,98 0,8 0,0 0,98 0,33 

* foi considerado αKmin = 0,8 por este ser o valor mínimo para se enquadrar na classificação de Concordância Forte. 

** assumiu-se um valor de αK = 1 devido à ausência de variabilidade. Nestas circunstâncias, a MACRO (KALPHA) não funciona e, 
como tal, não tivemos acesso a estes resultados. 
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Quadro 47 (cont.) – Síntese dos resultados KALPHA para as Situações com αKtrue ≥ 0,8. 

Situação 
Subgrupo 
amostral 

Variável MASqt 
αK (KALPHA) 

αKtrue αKmin* LL95%CI UL95%CI q(αK) 

TA3 

SA_A2 

G MMS3x3 1,0 0,8 0,0 1,0 0,33 

G BS8800 1,0 0,8 0,0 1,0 0,33 

N MMCP 0,98 0,8 0,0 0,98 0,30 

SA_A3 
G BS8800 1,0 0,8 0,0 1,0 0,11 

Ps MMCP 0,80 0,8 0,60 1,0 0,40 

SA_C1 
G BS8800 0,80 0,8 0,0 1,0 0,69 

Ps MMCP 0,81 0,8 0,62 0,95 0,45 

TB2 
SA_A2 

N MMCP 0,98 0,8 0,0 0,98 0,31 

C WTF 0,97 0,8 0,94 0,98 0,01 

SA_C1 E WTF 0,8 0,8 0,62 0,93 0,46 

TB4 

SA_A2 
N MMCP 0,98 0,8 0,0 0,98 0,33 

Ps MMCP 0,88 0,8 0,52 1,0 0,31 

SA_A3 Ps MMCP 0,89 0,8 0,77 0,98 0,07 

SA_B1 Ps MMCP 0,83 0,8 0,73 0,92 0,30 

SA_C1 
F MMCP 0,86 0,8 0,67 1,0 0,22 

Ps MMCP 0,84 0,8 0,68 0,95 0,30 

TB6 SA_A2 P BS8800 1** - - - - 

* foi considerado αKmin = 0,8 por este ser o valor mínimo para se enquadrar na classificação de Concordância Forte. 

** assumiu-se um valor de αK = 1 devido à ausência de variabilidade. Nestas circunstâncias, a MACRO (KALPHA) não funciona e, 
como tal, não tivemos acesso a estes resultados. 

 

Dando continuidade à análise dos Gráficos 25 e 26, constata-se que, apenas 43 casos 

(≈ 8%) revelaram níveis de Concordância Moderada: 

 a avaliação da situação TA1 pelas variáveis P do método MMS3x3 (αK = 0,67) e 

do método BS8800 (αK = 0,69), quando avaliadas pelo subgrupo  SA_A3; 

 a avaliação da situação TA2 pela(s) variável(eis): 
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- G do método MMS3x3 (αK  = 0,67), G (αK = 0,71) e P (αK = 0,67) do método 

BS8800, S (αK = 0,72) e F (αK = 0,74) do método MMCP, quando avaliadas 

pelo subgrupo  SA_A3; 

- G do método MMS3x3 (αK = 0,76), quando avaliada pelo subgrupo SA_B1; 

- G do método MMS3x3 (αK = 0,68) e N (αK = 0,68) do método MMCP, quando 

avaliadas pelo subgrupo SA_C1; 

 a avaliação da situação TA3 pela(s) variável(eis): 

- F (αK = 0,68) e S (αK = 0,67) do método MMCP, quando avaliadas pelo 

subgrupo SA_A3; 

- G do método BS8800 (αK = 0,67) e Ps do método MMCP (αK = 0,70), quando 

avaliadas pelo subgrupo SA_B1; 

- F do método MMCP (αK = 0,67), quando avaliada pelo subgrupo SA_C1; 

 a avaliação da situação TB2 pela(s) variável(eis): 

- N (αK = 0,63) e Ps (αK = 0,62) do método MMCP, quando avaliadas pela 

Amostra Total; 

- P do método MMS3x3 (αK = 0,76) e N do método MMCP (αK = 0,70), quando 

avaliadas pelo subgrupo SA_A1; 

- S (αK = 0,76) e Ps (αK = 0,77) do método MMCP, quando avaliadas pelo 

subgrupo SA_A2; 

- Ps do método MMCP (αK = 0,62) e E do método WTF (αK = 0,65), quando 

avaliadas pelo subgrupo SA_B1; 

- P do método MMS3x3 (αK = 0,67) e N do método MMCP (αK = 0,71), quando 

avaliadas pelo subgrupo SA_B2; 

- N (αK = 0,63) e Ps (αK = 0,66) do método MMCP, quando avaliadas pelo 

subgrupo SA_C1; 

- N do método MMCP (αK = 0,64), quando avaliada pelo subgrupo SA_C2; 

 a avaliação da situação TB4 pela(s) variável(eis): 

- Ps do método MMCP (αK = 0,73), quando avaliada pela Amostra Total; 
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- F (αK = 0,69) e S (αK = 0,71) do método MMCP e E do método WTF (αK = 

0,77), quando avaliadas pelo subgrupo SA_A3; 

- F do método MMCP (αK = 0,69) e E do método WTF (αK = 0,63), quando 

avaliadas pelo subgrupo SA_B1; 

- P do método WTF (αK = 0,61), quando avaliada pelo subgrupo SA_B2; 

- G do método BS8800 (αK = 0,71), quando avaliada pelo subgrupo SA_C1; 

 a avaliação da situação TB6 pela(s) variável(eis): 

- P (αK = 0,68) e C (αK = 0,63) do método WTF e pela variável S do método 

MMCP (αK = 0,78), quando avaliadas pelo subgrupo SA_A2; 

- G do método BS8800 (αK = 0,64) e C do método WTF (αK = 0,60), quando 

avaliadas pelo subgrupo SA_A3; 

- P do método WTF (αK = 0,60), quando avaliada pelo subgrupo SA_B1; 

- N do método MMCP (αK = 0,66), quando avaliada pelo subgrupo SA_C1. 

 

No Gráfico 28 visualiza-se a distribuição percentual, por grupo amostral, dos casos 

integrados na classificação de Concordância Moderada. 

 

Gráfico 28 – Distribuição percentual e 

identificação dos grupos amostrais integrados na 

classificação de Concordância Moderada. 

 

Assim, constatamos que na classificação de Concordância Moderada, se destacaram, 

por ordem decrescente, os seguintes grupos amostrais: SA_A3 com 32% dos registos, 
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SA_B1 com 19% dos registos, SA_C1 com 16% dos registos,  SA_A2 com 12% dos 

registos, SA_B2 e Amostra completa, com 7% dos registos, SA_A1, com 5% dos registos 

e SA_C2 com, apenas,  2% dos registos. 

 

A análise aos outputs gerados pela MACRO (KALPHA) salientam, contudo, que 

apesar do valor de αK para as 40 situações, atrás referidas, ter sido elevado, a 

probabilidade “q” da Fiabilidade αKtrue < αKmin = 0,6  é alta (com exceção de quatro 

casos, cujo valor é < 0,1). Tal facto, sugere pouca confiança nos resultados produzidos. 

O Quadro 48 sintetiza os resultados obtidos para as 43 situações identificadas. 

Quadro 48 – Síntese dos resultados KALPHA para as Situações com 0,6 ≤ αKtrue < 0,8. 

Situação 
Grupo 

Amostral 
Variável MASqt 

αK (KALPHA) 

αKtrue αKmin* LL95%CI UL95%CI q(αK) 

TA1 SA_A3 
P MMS3x3 0,67 0,6 0,16 1,0 0,31 

P BS8800 0,69 0,6 0,38 1,0 0,23 

TA2 

SA_A3 

G MMS3x3 0,67 0,6 0,16 1,0 0,28 

G BS8800 0,71 0,6 0,27 1,0 0,34 

P BS8800 0,67 0,6 0,45 0,87 0,28 

S MMCP 0,72 0,6 0,32 1,0 0,29 

F MMCP 0,74 0,6 0,44 0,93 0,14 

SA_B1 G MMS3x3 0,76 0,6 0,38 1,0 0,12 

SA_C1 
G MMS3x3 0,68 0,6 0,20 1,0 0,35 

N MMCP 0,68 0,6 0,0 1,0 0,28 

TA3 

SA_A3 
F MMCP 0,69 0,6 0,38 1,0 0,35 

S MMCP 0,67 0,6 0,18 1,0 0,30 

SA_B1 
G BS8800 0,67 0,6 0,02 1,0 0,33 

Ps MMCP 0,70 0,6 0,55 0,83 0,09 

SA_C1 F MMCP 0,67 0,6 0,51 0,84 0,20 

* foi considerado αKmin = 0,6 por este ser o valor mínimo para se enquadrar na classificação de Concordância Moderada. 
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Quadro 48 (cont.) – Síntese dos resultados KALPHA para as Situações com 0,6 ≤ αKtrue < 0,8. 

Situação 
Grupo 

Amostral 
Variável MASqt 

αK (KALPHA) 

αKtrue αKmin* LL95%CI UL95%CI q(αK) 

 Amostra 
Total 

N MMCP 0,63 0,6 0,22 0,99 0,32 

 Ps MMCP 0,62 0,6 0,37 0,82 0,43 

TB2 

SA_A1 
P MMS3x3 0,76 0,6 0,38 1,0 0,13 

N MMCP 0,70 0,6 0,0 1,0 0,30 

SA_A2 
S MMCP 0,76 0,6 0,44 1,0 0,11 

Ps MMCP 0,77 0,6 0,48 0,97 0,09 

SA_B1 
Ps MMCP 0,62 0,6 0,35 0,84 0,43 

E WTF 0,65 0,6 0,45 0,81 0,28 

SA_B2 
P MMS3x3 0,67 0,6 0,12 1,0 0,35 

N MMCP 0,71 0,6 0,0 1,0 0,30 

SA_C1 
N MMCP 0,63 0,6 -0,11 0,99 0,39 

Ps MMCP 0,66 0,6 0,42 0,90 0,26 

SA_C2 N MMCP 0,64 0,6 0,11 1,0 0,33 

 Amostra 
Total Ps MMCP 0,73 0,6 0,54 0,87 0,09 

TB4 

SA_A3 

F MMCP 0,73 0,6 0,52 0,92 0,12 

S MMCP 0,71 0,6 0,27 1,0 0,33 

E WTF 0,77 0,6 0,57 0,93 0,04 

SA_B1 
F MMCP 0,69 0,6 0,52 0,84 0,14 

E WTF 0,63 0,6 0,41 0,83 0,36 

SA_B2 P WTF 0,61 0,6 0,25 0,88 0,45 

SA_C1 G BS8800 0,71 0,6 0,27 1,0 0,32 

TB6 

SA_A2 

S MMCP 0,78 0,6 0,55 1,0 0,10 

P WTF 0,68 0,6 0,42 0,87 0,30 

C WTF 0,63 0,6 0,21 0,95 0,38 

SA_A3 
G BS8800 0,64 0,6 0,10 1,0 0,32 

C WTF 0,60 0,6 0,11 0,94 0,50 

SA_B1 P WTF 0,60 0,6 0,28 0,84 0,45 

SA_C1 N MMCP 0,66 0,6 -0,01 0,99 0,36 

* foi considerado αKmin = 0,6 por este ser o valor mínimo para se enquadrar na classificação de Concordância Moderada. 
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Por último, verificou-se que os restantes 465 casos (88%) revelaram níveis de 

Concordância Fraca. No entanto, é de destacar que 101 casos (19%), obtiveram 

valores de αK ≤ 0,1. 

No Gráfico 29 sintetizam-se os valores percentuais atrás referidos, relativos à 

concordância intra-analista, quanto ao nível atribuído às variáveis intermédias, na 

utilização do mesmo método aplicado à mesma situação. 

 

Gráfico 29 – Distribuição percentual 

da concordância intra-analista, 

quanto ao nível atribuído às variáveis 

intermédias, na utilização do mesmo 

método aplicado à mesma situação. 

Como referido no ponto 5.3 do Capítulo II, numa tentativa de interpretar estes baixos 

valores de αK, optámos por cálcular a %ConcDir , cujos resultados se apresentam nos 

Gráficos 30 e 31.  

Deste modo, procurámos perceber o que efetivamente aconteceu em termos de 

consenso e, consequentemente, verificar se os baixos valores de concordância se 

podem associar a erros do tipo II (discordâncias sistemáticas), tal como descrito no 

ponto 5.2 do Capítulo II. 

A partir da análise dos Gráficos 30 e 31, podemos tecer as seguintes considerações: 

 68 casos (13%) revelaram níveis de Consenso Forte (%ConcDir  ≥ 0,8), 

salientando-se as 24 avaliações efetuadas pelo subgrupo  SA_A2; 

 141 casos (27%) revelaram níveis de Consenso Moderado (0,6 ≤ %ConcDir < 

0,8). A ausência de um padrão tipificado dificulta quaisquer conclusões sobre a 

influência da Formação académica, da Experiência profissional e do Nível de 

especialização dos analistas nos resultados obtidos; 
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a)  

b)  

c)  

Gráfico 30 – Valores da %ConcDir na avaliação do consenso intra-analista quanto ao nível atribuído às 

variáveis intermédias, na utilização do mesmo método, para avaliação das situações: a) TA1; b) TA2; c) 

TA3. 
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a)  

b)  

c)  

Gráfico 31 – Valores da %ConcDir na avaliação do consenso intra-analista quanto ao nível atribuído às 

variáveis intermédias, na utilização do mesmo método, para avaliação das situações: a) TB2; b) TB4; c) 

TB6. 
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 os restantes 319 casos (60%) revelaram níveis de Consenso Fraco (%ConcDir < 

0,6), ainda que 57 (≈11%) tenham revelado valores de %ConcDir > 0,55, o que 

corresponde a uma classificação próxima de  Consenso Moderado.  

Estes dados podem ser visualizados no Gráfico 32. 

 

Gráfico 32 – Distribuição percentual 

do consenso intra-analista, quanto ao 

nível atribuído às variáveis 

intermédias, na utilização do mesmo 

método aplicado à mesma situação. 

Tais evidências sugerem que há uma desfasamento entre as análises realizadas pelo 

αK  (Gráficos 25 e 26) e pela %ConcDir (Gráficos 30 e 31), o que é visível na mancha 

ocupada por cada gráfico a, b e c. Este facto pode ser um prenúncio de que os baixos 

níveis de αK (< 0,6) observados são mais dependentes da dimensão dos grupos 

amostrais do que das discordâncias sistemáticas per si. É ainda de realçar que, mesmo 

nos casos em que αK foi mais reduzido (< 0,1), há um considerável número de casos 

(≈25%) em que os valores de %ConcDir indiciam níveis de Consenso Moderado (0,6 ≤ 

%ConcDir < 0,8), ou níveis de Consenso Forte (%ConcDir  ≥ 0,8). 

Pela análise comparativa dos Gráficos 25 e 30 e dos Gráficos 26 e 31, torna-se díficil 

retirar conclusões objetivas. Parece-nos, no entanto, que o tipo de “risco versus 

consequência” em avaliação também pode ter influência nas variáveis intermédias 

que determinaram baixos níveis de concordância intra-analista, ao nível da variável 

Nível de Risco (avaliada na Q4), contrariando a tendência assumida na Q3 e na 

primeira35 análise da Q5, onde a Gravidade, a Severidade e o Fator consequência se 

                                                                 

35 Análise da Fiabilidade intra-analista para a globalidade das situações. 
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evidenciaram, quase sempre, para a maioria dos grupos amostrais, como as variáveis 

que registaram níveis de concordância mais elevados. 

Assim, e considerando os gráficos relativos à avaliação da %ConcDir (Gráficos 30 e 31), 

parece-nos que, para a generalidade dos grupos amostrais, registaram-se maiores 

níveis de consenso  nas variáveis: 

  N (Nº de pessoas afectadas) -  quando avaliada pelo método MMCP aplicado à 

globalidade das situações; 

 P (Probabilidade ou Fator probabilidade) -  quando avaliada: 

- pelo método WTF aplicado às situações TB2 e TB4; 

- pelo método MMS3x3 aplicado às situações TA1 e TB2; 

- pelo método BS8800 aplicado à situação TB2; 

 G (Gravidade) -  quando avaliada pelos métodos MMS3x3 e BS8800, aplicados 

às situações TA2, TA3, e TB4. 

Estas constatações podem ainda ser confirmadas pela análise do Quadro 48, onde se 

faz uma síntese dos métodos que obtiveram os valores mais elevados na %ConcDir,  de 

acordo com o grupo amostral e a situação avaliada. 

De salientar, que nas situações TA2, TA3, e TB4 continuaram a registar-se os maiores 

níveis de consenso  na variável Gravidade quando avaliadas pelos métodos MMS3x3 e 

BS8800. Tal facto, reforça os resultados já apresentados na Q3, ou seja, pensamos que: 

 no caso das situações TA2 e TB4 a clareza dos descritores pode minimizar as 

incertezas dos analistas, o que se traduz no maior consenso revelado; 

 no caso da situação TA3, podemos estar na presença do efeito da tendência 

central, o que pode ser explicado pela dimensão da escala em análise (3 

níveis). 
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Quadro 49 – Síntese dos métodos para os quais se obtiveram os valores mais elevados de % ConcDir, 

aquando da avaliação das variáveis intermédias, de acordo com o grupo amostral e por situação. 

Situações 
avaliadas 

Métodos utilizados 
Grupo 

Amostral 
MMS3x3 BS8800 MMCP WTF 
G P G P F N Ps S C E P 

TA1 

 X* X   X*   X   Amostra Total 
X  X   X*   X   SA_A1 
 X+  X  X+  X+ X+   SA_A2 
 X+  X*  X+   X   SA_A3 
 X*  X*  X+   X   SA_B1 
 X* X   X*   X   SA_B2 
 X* X* X*  X+   X   SA_C1 
 X* X   X*   X   SA_C2 

TA2 

X+  X+   X*   X   Amostra Total 
X+  X+     X* X   SA_A1 
X+ X+  X+  X+  X+ X   SA_A2 
X+  X+   X*  X* X  X SA_A3 
X+  X*   X*  X* X   SA_B1 
X*  X+   X*     X SA_B2 
X+  X*   X*   X   SA_C1 
X+  X+   X*  X* X   SA_C2 

TA3 

X*  X+   X*   X   Amostra Total 
X*  X*   X*   X   SA_A1 
X+  X+   X+     X* SA_A2 
X+  X+     X+ X  X SA_A3 
X*  X+   X*  X* X   SA_B1 
X+  X+   X+   X   SA_B2 
X* X* X+     X* X  X SA_C1 
X+  X+   X+   X   SA_C2 

TB2 

 X*  X  X+     X Amostra Total 
 X+  X  X+    X  SA_A1 
 X+ X*   X+   X X  SA_A2 

X X  X*  X+     X SA_A3 
 X* X   X+    X  SA_B1 
 X+  X  X+     X SA_B2 
 X*  X  X+    X X SA_C1 
 X* X X  X+     X SA_C2 

TB4 

X*  X*   X*     X Amostra Total 
X*  X*   X*     X SA_A1 
X*  X+   X+ X+ X+ X X X SA_A2 
X*  X*   X+     X SA_A3 
X*  X*   X*  X*   X SA_B1 
X*  X   X+     X SA_B2 
X+  X+   X+     X SA_C1 
X*  X   X*     X SA_C2 

TB6 

X* X* X*   X*   X   Amostra Total 
 X* X*   X*   X   SA_A1 

X+ X+  X+ X+    X X  SA_A2 
X*  X+   X*   X   SA_A3 
X*  X*   X*   X   SA_B1 

 X* X*   X*   X   SA_B2 
X*  X+   X+   X   SA_C1 

 X* X*   X* X*  X   SA_C2 

* - situações com valores de 0,6 ≤ % ConcDir ≤ 0,8 – Consenso Moderado  

+  - situações com valores de % ConcDir ≥ 0,8 – Consenso Forte 
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Pela análise do Quadro 49 podemos constatar, ainda, que, com exceção do método 

WTF, a generalidade das variáveis identificadas apresentaram níveis de Consenso 

Moderado (0,6 ≤ % ConcDir ≤ 0,8) ou níveis de Consenso Forte (% ConcDir ≥ 0,8).  

Estas constatações foram encontradas, também, para algumas das outras variáveis 

intermédias (Gráficos 30 e 31), sugerindo que os baixos níveis concordância (αK < 

0,6) obtidos na avaliação interanalista (Q2 e Q3) se deveram mais às inconsistências 

interanalista do que, às inconsistências intra-analista.  

Por outro lado, os baixos níveis de consenso (% ConcDir < 0,6) apresentados nas 

variáveis do método WTF são reveladores de que a presença de escalas demasiado 

alargadas, dificultam o processo de codificação e, consequentemente, a obtenção de 

elevados níveis de concordância, mesmo quando codificadas pelo mesmo analista.  

Este fenómeno, presente na maioria das avaliações interanalista e intra-analista, 

sugere que os baixos níveis de concordância interanalista (Q2 e Q3)  se devem aos dois 

tipos de inconsistência (inter e intra-analista) presentes nas avaliações de Fiabilidade 

e descritas no ponto 2.1.2. do Capítulo I. 

A terminar, apesar da maioria dos resultados, relativos às variáveis intermédias, 

apresentar valores de %ConcDir (Gráficos 30 e 31) superiores aos valores do αK 

(Gráficos 25 e 26), continuamos na presença de um elevado número de registos (≈ 

50%) que sugerem que as Avaliações de Risco efetuadas pelo mesmo analista podem 

gerar codificações diferenciadas, e, consequentemente, produzir prioridades de 

intervenção, também, diferenciadas, consoante o momento da sua avaliação. 

 

2.6. OUTRAS ANÁLISES 

Ainda com o objetivo de validação dos métodos de Avaliação de Risco utilizados neste 

trabalho, para a avaliação do risco de LME, tal como referido no Capítulo II, 

recolhemos um conjunto de informação que viabilizasse a aplicação do QEC (Quick 

Exposure Check).  
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Após a aplicação do QEC à situação TB436, foi possível evidenciar um Nível de Risco 

QEC = 3, ou seja, um Risco Alto de desenvolvimento de uma LME. Conhecido o Nível de 

Risco QEC, comparámos o valor obtido com o valor do Nível de Risco obtido, aquando 

da aplicação dos MASqt. 

Para tal comparação, estabelecemos uma relação entre os níveis da escala de Índice de 

risco de cada MASqt e o respetivo nível 3 do QEC (Quadro 50),  com base numa análise 

subjetiva dos respetivos descritores. 

Quadro 50 – Equivalência assumida (a sombreado) entre o Nível 3 do método QEC e os níveis da escala 

Índice de risco de cada método usado.  

Nível de 
Risco QEC MMS3x3 BS8800 MMCP WTF 

1 Risco extremo Intolerável Muito elevado Sit. Urgente Grave iminente 
2 Risco muito alto Importante Elevado Sit. Crítica Alta 
3 Risco alto Moderado Médio Sit. Aceitável Notável 
4 Risco moderado Tolerável Baixo Bastante aceitável Moderado 
5 Risco baixo Trivial Muito baixo Ótima Aceitável 

 

Considerando a existência de diferenças entre os níveis ordinais e respetivos 

descritores, optámos por efetuar, apenas, uma análise descritiva dos resultados, 

comparando os níveis das escalas de Índice de risco, de cada método, que ao longo dos 

dois momentos de avaliação obtiveram maior percentagem de registos (Quadro 51). 

Considerando as equivalências estabelecidas no Quadro 50, a partir da análise do 

Quadro 51 é possível tecer as seguintes considerações: 

 O método BS8800 foi o único que, consistentemente37, apresentou maiores 

percentagens de registos no nível 2, ou seja, no nível considerado equivalente 

ao nível 3 do Método QEC, sendo, por esta razão, o método que nos parece 

mais adequado para avaliar o risco de desenvolvimento de uma LME; 

 

                                                                 

36 Única situação onde se avaliou o risco de desenvolvimento de uma LME. 
37 ou seja, nos 8 grupos amostrais. 
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Quadro 51 – Valor Percentual (%) registado por nível da escala Índice de risco de cada método usado, 

por Grupo Amostral. 

 

 

 O método MMS3x3 foi considerado o segundo a reunir as melhores condições 

na avaliação deste tipo de risco, pelas mesmas razões apresentadas; 

 Os métodos WTF e MMCP não apresentaram as maiores percentagens de 

registos nos níveis considerados equivalentes ao nível 3 do QEC. No entanto, é 

possível evidenciar algumas diferenças. O método WTF revelou sobre-estimar 

o risco de desenvolvimento de uma LME, ou seja, apresentou maiores 

percentagens de registos em níveis superiores ao considerado equivalente ao 

nível 3 do QEC. O método MMCP revelou sub-estimar o risco de 

desenvolvimento de uma LME, ou seja, apresentou maiores percentagens de 

registos em níveis inferiores ao considerado equivalente ao nível 3 do QEC.  

 

 

Amostra 
Total 

(N=83)
SA_A1 (N=35) SA_A2 (N=10) SA_A3 (N=26) SA_B1 (N=51) SA_B2 (N=32) SA_C1 (N=27) SA_C2 (N=56)

1 1,2 2,9 0,0 0,0 25,5 0,0 0,0 1,8
2 34,9 31,4 50,0 34,6 52,9 34,4 44,4 30,4
3 43,4 42,9 40,0 42,3 7,8 34,4 33,3 48,2
4 14,5 20,0 10,0 11,5 9,8 25,0 14,8 14,3
5 6,0 2,9 0,0 11,5 3,9 6,3 7,4 5,4
1 28,9 25,7 30,0 30,8 25,5 34,4 25,9 30,4
2 47,0 51,4 50,0 46,2 52,9 37,5 44,4 48,2
3 6,0 0,0 20,0 7,7 7,8 3,1 14,8 1,8
4 12,0 14,3 0,0 11,5 9,8 15,6 7,4 14,3
5 6,0 8,6 0,0 3,8 3,9 9,4 7,4 5,4
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 27,7 37,1 10,0 23,1 27,5 28,1 22,2 30,4
3 55,4 54,3 90,0 42,3 49,0 65,6 48,1 58,9
4 15,7 8,6 0,0 30,8 21,6 6,3 25,9 10,7
5 1,2 0,0 0,0 3,8 2,0 0,0 3,7 0,0
1 50,6 54,3 90,0 30,8 45,1 59,4 37,0 57,1
2 21,7 17,1 0,0 30,8 27,5 12,5 29,6 17,9
3 15,7 17,1 10,0 23,1 13,7 18,8 14,8 16,1
4 8,4 5,7 0,0 11,5 11,8 3,1 14,8 5,4
5 3,6 5,7 0,0 3,8 2,0 6,3 3,7 3,6

Grupo Amostral e respetiva dimensão (N)

MMS3x3

BS8800

MMCP

WTF
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IV. CONCLUSÕES 

A Avaliação de Riscos, de há uns anos a esta parte, tem-se revelado uma temática 

pertinente e atual. Este facto é evidenciado pelo lugar que ocupa nos congressos e 

encontros científicos nas áreas da Ergonomia e da Segurança, Higiene e Saúde no 

Trabalho, tendo sido mesmo considerada uma das prioridades de intervenção 

estabelecidas na política de Segurança e Saúde da União Europeia, para o período 

2007-2012 (Comissão das Comunidades Europeias, 2007). 

Tal como refere Swuste (2007), o sucesso de qualquer programa de Gestão de risco 

está dependente do enfoque que é dado à Avaliação de Risco. Assim, considerando 

que a Avaliação de Risco é condicionada pelos métodos utilizados, a importância dos 

MASqt para a sua concretização (muitas vezes são as únicas ferramentas disponíveis 

para levar a cabo as obrigações impostas pela legislação) esteve na base das 

preocupações deste estudo. 

Apesar das vantagens, largamente reconhecidas na literatura, associadas aos MASqt 

(métodos generalistas, de fácil aplicação e rápida identificação das prioridades de 

intervenção), o conhecimento existente sobre a validade dos resultados das suas 

utilizações ainda é escasso. Contudo, não podemos descorar o papel importante que 

estes resultados têm para o alcance dos objetivos a que se propõem, nomeadamente, 

a Promoção da Saúde e Segurança das pessoas que trabalham. 

Considerando a subjetividade inerente a qualquer processo de Avaliação de Risco, 

nomeadamente no decurso da codificação das variáveis envolvidas, não podemos 

ignorar que um mau/diferente julgamento poderá resultar em ações preventivas 

diferenciadas e, por vezes, mesmo inapropriadas (como é o caso dos falsos alarmes 

ou da completa ausência de ação). 

Existem diversos estudos na literatura (Levine, 2012; Ni et al., 2010) que se 

preocupam em corrigir alguns dos problemas reconhecidos nos MASqt. Contudo, em 

nossa opinião, aquilo que se tem verificado é que a generalidade dos esforços está 

mais centrada nos Outputs gerados pelas Matrizes de Risco (variável Nível de Risco). 
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Considerando que o Nível de Risco decorrente de uma AR resulta de uma relação 

estabelecida entre as consequências associadas a um dado evento e a probabilidade 

da sua ocorrência, ou seja, que depende da apreciação feita pelos analistas às 

variáveis intermédias, utilizadas por cada MASqt, parece-nos que a validação dos 

próprios métodos deverá passar pela validação das variáveis por eles usadas. Dito de 

outra forma, pensamos que é altura de pesquisarmos informação credível relativa às 

próprias variáveis de Input. 

Com este estudo, procurámos dar continuidade ao trabalho realizado por Carvalho 

(2007) e investigar a coerência encontrada nos resultados obtidos por diferentes 

analistas, aquando da aplicação de quatro MASqt, a uma situação previamente 

analisada e caracterizada.  

Assim, constituíram objetivos deste trabalho: 

 avaliar se o Nível de Risco obtido numa determinada AR é independente do 

MASqt utilizado; 

 avaliar a Fiabilidade interanalista (Reprodutibilidade) e intra-analista 

(Estabilidade) aquando da aplicação do mesmo MASqt, quer ao nível da 

variável Nível de risco (Output), quer ao nível das variáveis intermédias 

(Input); 

 avaliar a influência que a Formação académica, a Experiência profissional e o 

Nível de especialização dos analistas poderiam ter nesses resultados; 

 identificar as variáveis que podiam ter maior influência na Fiabilidade das AR, 

pressupondo que esta depende diretamente das discordâncias reveladas numa 

fase inicial do processo de codificação; 

 avaliar a aplicação dos MASqt na AR de desenvolvimento de LME, a partir da 

comparação dos resultados obtidos com os valores do Nível de Risco obtido por 

aplicação prévia do QEC .  

Assim, como principais conclusões deste estudo podemos considerar que a utilização 

dos MASqt, para cumprir as imposições da legislação, deve ser efetuada com 

prudência, já que: 
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 Para a globalidade das situações avaliadas (TA1, TA2, TA3, TB2, TB4 e TB6), 

foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (p-value < 0,05) e 

níveis de Concordância Fraca (αK < 0,6) entre os valores do Nível de Risco 

obtidos pelos diferentes MASqt. Estes resultados sugerem que as AR efetuadas 

podem gerar prioridades de intervenção diferentes consoante o método 

utilizado, reforçando os resultados apresentados por Carvalho (2007). 

 Os métodos WTF e BS8800 destacaram-se como os mais potentes do ponto de 

vista da proteção que conferem ao trabalhador (com valores inferiores de 

Mean Rank), contrariando os resultados apresentados por Carvalho (2007), 

onde o método WTF (único comum aos dois estudos) foi quase sempre o 

menos potente. 

 Considerando os valores de %ConcDir, para os diversos grupos amostrais, é 

possível concluir que: o método MMCP foi o que gerou mais consenso na 

avaliação das situações TA1, TA3, TB2 e TB4, o método WTF na avaliação da 

situação TA2, e o método BS8800 na avaliação da situação TB6. 

 Na maioria dos testes realizados, a generalidade das avaliações inter e intra-

analista evidenciaram níveis de Concordância  Fraca (αK < 0,6), e nos casos em 

que a concordância foi Moderada (0,6 ≤ αK < 0,8) ou Forte (αK ≥ 0,8), a 

probabilidade “q” da Fiabilidade αKtrue < a um determinado αKmin foi sempre 

alta. Estas evidências foram comprovadas quer ao nível da variável Nível de 

risco, quer ao nível das variáveis intermédias. De acordo com estes resultados, 

as AR podem gerar prioridades de intervenção diferentes, consoante o analista 

que as efetua (Fiabilidade interanalista), ou consoante o momento da sua 

avaliação (Fiabilidade intra-analista). 

 Considerando a homogeneidade dos resultados de αK encontrados ao nível das 

variáveis intermédias, quando analisadas na globalidade das situações, parece-

nos legítimo concluir que há algum consenso na maior facilidade/dificuldade 

em estimar algumas das variáveis utilizadas pelos MASqt, o que pode justificar 

alguns dos resultados encontrados. A este nível destacamos a Gravidade, a 

Severidade e o Fator consequência, cuja clareza dos descritores verificada para 



IV. Conclusões 

184 

avaliação das situações TA2 e TB4, se traduziram em menores incertezas nos 

julgamentos feitos pelos analistas e, consequentemente, maior consenso 

revelado (%ConcDir > 0,8). Estes resultados vêm reforçar as nossas convicções 

sobre a necessidade de se melhorarem os descritores associados aos vários 

níveis das escalas (das diversas variáveis), por forma a minimizar as incertezas 

dos analistas. 

 Considerando o desfasamento revelado entre os valores da %ConcDir e os 

valores do αK na análise intra-analista, ao nível das variáveis intermédias, 

quando analisadas para cada uma das situações, podemos concluir que os 

baixos níveis de concordância (αK < 0,6) parecem ser mais dependentes da 

dimensão dos grupos amostrais do que das discordâncias per si. Por outro 

lado, a elevada presença (≈50%) de valores de %ConcDir  > a 0,6 – presente nos 

métodos MMS3x3, BS8800 e MMCP – sugere que a clareza dos descritores é 

mais importante para as inconsistências interanalista do que para as 

inconsistências intra-analista. Estes resultados levam-nos a pensar que a 

validação dos MASqt, ao nível das variáveis intermédias (Input), pode 

efetivamente ter repercussões positivas em termos da reprodutibilidade  e da 

estabilidade associadas à sua utilização. 

 Destacamos, ainda, a generalizada ausência de diferenças encontradas nos 

valores de αK nos diversos grupos amostrais, aquando da análise da 

globalidade das situações, colocando em pé de igualdade as avaliações levadas 

a cabo por indivíduos com diferentes níveis de experiência e especialização. 

Tais evidências contrariam a desvantagem apontada na literatura para este 

tipo de abordagem, em particular a dependência dos resultados da Experiência 

profissional e/ou do Nível de especialização dos analistas (Marhavilas, 

Koulouriotis, & Gemeni, 2011; Marhavilas & Koulouriotis, 2008; Reniers et al., 

2005a) .  

 De entre os MASqt utilizados neste estudo, o método BS8800 parece ser o mais 

adequado para avaliar o risco de desenvolvimento de LME, enquanto os 

métodos WTF e MMCP tendem a sobrestimá-lo ou a subestimá-lo, 

respetivamente.  
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Não obstante os resultados obtidos, consideramos que a sua interpretação deve 

continuar a ser feita com alguma prudência, na medida em que a ausência de estudos 

centrados na temática abordada impede a possibilidade de se confrontarem e 

compararem com outros. Esta necessidade é igualmente reforçada por alguns dos 

resultados encontrados ao longo deste estudo, nomeadamente, o facto de nos poucos 

casos em que se evidenciaram níveis de Concordância Forte (αK ≥  0,8) ou níveis de 

Concordância Moderada (0,6 ≤ αK < 0,8), os grupos amostrais SA_B1 e SA_C1 terem 

estado sempre presentes, o que pode sugerir que, ao contrário do que foi constatado, 

a Experiência profissional e o Nível de especialização, afinal, podem ter influência nos 

resultados! 

Assim, como principais limitações deste estudo destacamos: 

 A dimensão amostral e o número de situações analisadas, ambas com possíveis 

efeitos nos resultados encontrados. Não obstante, trata-se de uma limitação 

presente na generalidade dos estudos realizados em matéria de Fiabilidade, 

onde o número modal de participantes se situa nos 7 e o valor modal de 

situações avaliadas/codificadas nos 14 (Olsen, 2013).   

 A presença de um razoável número de casos com valores de αK muito baixos (< 

0,1) sugere que efetivamente podemos estar na presença de alguns erros do 

Tipo I, nomeadamente, erros de amostragem (comuns em amostras muito 

pequenas e observações reduzidas). Apesar da dimensão amostral se 

enquadrar no número modal de participantes, da generalidade dos estudos 

realizados em matéria de Fiabilidade, pensamos que o reduzido número de 

situações referentes ao mesmo tipo de “risco versus consequência” pode estar 

na origem dos baixos valores obtidos. 

 A ausência de uma formação harmonizada, recebida pelos 

analistas/codificadores.  Apesar da literatura (Krippendorff, 2004) apontar 

para a importância da formação inicial, num processo de codificação, como 

estratégia para alcançar bons níveis de concordância, considerámos que a sua 

aplicação violava os objetivos inerentes ao estudo, nomeadamente, no que se 

refere à avaliação da influência da Formação académica, da Experiência 
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profissional e do Nível de especialização. Deste modo, optámos por integrar 

analistas com formações de diferentes proveniências. A reforçar esta opção 

estiveram as limitações temporais, associadas à realização deste estudo. 

Como principais contribuições  deste estudo, destacamos: 

 A inovação que a temática representa no domínio da Ergonomia e da 

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, não só a nível científico, mas também 

na prática profissional; 

 O reforço e a contribuição dos resultados obtidos para uma consciencialização 

da importância que estudos desta natureza representa para a validação e 

determinação de boas práticas na área da Avaliação de Risco, com particular 

impacto nas PME, já que são as principais utilizadoras das abordagens 

referidas e utilizadas neste estudo – os MASqt.  

 O desenvolvimento de uma metodologia inovadora nesta área de atuação, que 

se revelou robusta e adequada para a prossecução dos objetivos traçados.  

De salientar que a ausência de estudos de Fiabilidade nesta área obrigou-nos a 

isso mesmo. Contudo, foi gratificante verificar que parte da metodologia 

adotada acabou por ser semelhante à metodologia adotada noutras áreas, onde 

se efetuaram estudos de Fiabilidade interanalista (Warner & Sandin, 2010). 

Este facto reforça a sua adequabilidade. 

 O desenvolvimento de duas ferramentas para a caraterização da situação de 

trabalho - Questionário (Apêndice 3) e GMO (Apêndice 5) – suficientemente 

abrangentes para se poderem aplicar a outros contextos.  

 O desenvolvimento de uma ferramenta de preenchimento on-line - QuePOLPER 

(Apêndice 6) – facilitando todo o processo de colaboração dos analistas no 

estudo. 

Deste modo, consideramos que este estudo representa um passo importante para a 

comunidade científica na área da Ergonomia e da Segurança, Higiene e Saúde no 

Trabalho, contribuindo, ainda que parcialmente, para o preenchimento de uma lacuna 

efetiva de orientações sistematizadas no âmbito da AR no contexto ocupacional. 
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Atendendo às limitações apresentadas, consideramos que deve ser dada continuidade 

a estudos desta natureza, por forma a se avaliar a confiança dos dados de Fiabilidade 

no domínio da AR. Só assim, será possível sistematizar a informação relativa à 

Fiabilidade dos vários MASqt e, consequentemente, fornecer recomendações 

uniformes, capazes de auxiliar os responsáveis na sua adequada seleção, potenciando, 

deste modo, uma adequada Avaliação de Riscos. 

Pensamos que o quadro metodológico desenvolvido neste estudo é adequado para os 

objetivos traçados. Contudo, a sua validação através de estudos similares é essencial 

para a sua aceitação como protótipo a seguir.  

Considerando as vantagens associadas a este tipo de abordagem, parece-nos 

importante a realização de estudos centrados nas variáveis intermédias, no sentido 

de se delinearem critérios adequados que minimizem a ambiguidade na sua 

codificação e, consequentemente, proporcionarem o expectável nível de concordância 

inter/intra-analista. Em nossa opinião, enquanto não se corrigirem os métodos, ao 

nível das variáveis de Input, vamos continuar a ter baixos níveis de concordância 

inter e intra-analista. 

Estas orientações para pesquisas futuras podem, em nossa opinião, robustecer as 

Avaliações de Risco efetuadas e, consequentemente, assegurar o alcance dos objetivos 

a que estas se destinam – a PROMOÇÃO DA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO! 
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LISTA DA LEGISLAÇÃO, COMUNITÁRIA E NACIONAL, APLICÁVEL À SITUAÇÃO DE 
TRABALHO EM ESTUDO. 

Estabelecimentos Industriais 
Portaria nº 53/71, de 3 de Fevereiro – Regulamento Geral de Segurança e Higiene 
do Trabalho nos Estabelecimentos Industriais. 
Objetiva a prevenção técnica dos riscos profissionais e a higiene nos 
estabelecimentos industriais. 
 

Equipamentos de Proteção Individual 
Diretiva Comunitária 89/656/CEE, de 30 de Novembro de 1989, relativa às 
prescrições mínimas de segurança e de saúde para a utilização pelos trabalhadores 
de equipamentos de proteção individual no trabalho (terceira Diretiva especial, na 
aceção do nº 1 do artigo 16º da Diretiva 89/391/CEE, de 12 de Junho de 1989). 
Decreto-Lei nº 348/93 de 1 de Outubro – que transpõe para a ordem jurídica 
interna a Diretiva 89/656/CEE do Conselho, de 30 de Novembro de 1989. 
Portaria nº 988/93, de 6 de Outubro – relativa à descrição técnica dos EPI. 
 
Equipamentos de Trabalho 

Diretiva Comunitária 89/655/CEE, de 30 de Novembro de 1989, relativa às 
prescrições mínimas de segurança e de saúde para a utilização pelos trabalhadores 
de equipamentos de trabalho no trabalho, e respetivas alterações dadas pelas 
Diretiva 95/63/CE do Conselho, de 5 de Dezembro de 1995 e Diretiva 2001/45/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Junho de 2001. 

Decreto-Lei nº 50/2005 de 25 de Fevereiro – que transpõe para a ordem jurídica 
interna a Diretiva 89/655/CEE, do Conselho, de 30 de Novembro, alterada pela 
Diretiva 95/63/CE do Conselho, de 5 de Dezembro, e pela Diretiva 2001/45/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho de 2001. 

 

Instalação Elétrica 
Decreto-Lei nº 740/74, de 26 de Dezembro – que aprova o regulamento de 
segurança de instalações de utilização de energia elétrica e de instalações coletivas 
de edifícios e entradas. 
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Movimentação Manual de Cargas  
Diretiva Comunitária 90/269/CEE do Conselho de 29 de Maio de 1990, relativa 
às prescrições mínimas de segurança e de saúde respeitantes à movimentação 
manual de cargas que comportem riscos, nomeadamente dorso-lombares, para os 
trabalhadores. 
Decreto-Lei nº 330/93, de 25 de Setembro – que transpõe para a ordem jurídica 
interna a Diretiva 90/269/CEE do Conselho de 29 de Maio de 1990. 
 

Ruído 
Diretiva 2003/10/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Fevereiro 
de 2003, relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde em matéria de 
exposição dos trabalhadores aos riscos devidos aos agentes físicos (ruído). 
Decreto-Lei nº 182/2006 de 06 de Setembro – que transpõe para a ordem 
jurídica interna a Diretiva 2003/10/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 
de Fevereiro de 2003. 
 

Segurança de Máquinas  
Diretiva 2006/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio de 
2006, relativa às máquinas e que altera a Diretiva 95/16/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 29 de Junho de 1995 (reformulação). 
Decreto-Lei nº 203/2008, de 24 de Junho – que estabelece as regras a que deve 
obedecer a colocação no mercado e a entrada em serviço das máquinas bem como a 
colocação no mercado das quase-máquinas. 
 

Sinalização de Segurança 
Diretiva Comunitária 92/58/CEE do Conselho, de 24 de Junho de 1992, relativa 
às prescrições mínimas para a sinalização de segurança e/ou de saúde no trabalho. 
Decreto-Lei nº 141/95, de 14 de Junho – que transpõe para a ordem jurídica 
interna a Diretiva 92/58/CEE, do Conselho, de 24 de Junho de 1992. 
Portaria nº 1456-A/95, de 11 de Dezembro – relativa à regulamentação das 
prescrições mínimas de colocação e utilização da sinalização de segurança e saúde 
no trabalho. 
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Caracterização da Situação de Trabalho 

Aspetos Organizacionais e Sociodemográficos  

Para a realização do presente estudo recorreu-se a uma situação de trabalho numa empresa 

do sector industrial, mais concretamente pertencente ao Sector Têxtil 1  – ao nível da 

Confeção de Airbags (ABs) e que, por questões de confidencialidade, não será identificada. No 

entanto, podemos referir que, à data da realização do presente estudo, a empresa contava 

com 97 trabalhadores, maioritariamente do sexo feminino, como se pode ver no Gráfico 1. 

Todos os trabalhadores da área de confeção são do sexo feminino, existindo trabalhadores do 

sexo masculino, em particular, nas áreas de manutenção e segurança. 

 

Gráfico 1 – Distribuição dos trabalhadores da empresa por género sexual. 

 

Em termos de distribuição etária da população da empresa, pode-se considerar que se trata 

de uma população envelhecida, com uma idade média de 48 anos. Como se pode constatar 

pela análise do Gráfico 2, mais de 50% dos trabalhadores tem uma idade superior a 45 anos. 

No que se refere à antiguidade, e analisando o Gráfico 3, pode-se considerar que a empresa 

em questão apresenta um quadro de trabalhadores com larga experiência profissional. 

                                                                 

1  Subsecção DB de acordo com a classificação Eurostat (Eurostat, 2001). 
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Gráfico 2 – Distribuição etária dos trabalhadores 

da empresa. 

 

Gráfico 3 – Antiguidade dos trabalhadores da 

empresa. 

 

Segundo dados fornecidos pela empresa, aproximadamente, 10 trabalhadores são portadores 

de doença profissional, dos quais 4 aguardam confirmação. As doenças profissionais destes 

trabalhadores são de natureza músculo-esquelética, afetando maioritariamente os membros 

superiores (Tendinites, Tenossinovites, Paralisias bilaterais, Epicondilites, Periartrite 

escápulo-umeral, …). Estes resultados parecem estar relacionados com as características 

repetitivas do trabalho realizado.  

O horário de trabalho praticado na área de confeção, atualmente, é fixo, das 8:00 às 17:00, 

com 45 minutos para almoço, das 12:15 às 13:00. Existe uma pausa estabelecida durante o 

horário de trabalho, que ocorre no período da manhã, com uma duração aproximada de 10 

minutos. No entanto, os trabalhadores são livres de estabelecer pausas curtas para além das 

definidas. Desta forma, em termos de produtividade, a área de confeção tem uma duração 

diária aproximada de 485 minutos. 

A remuneração dos trabalhadores é condicionada pela sua produtividade, sendo desta forma 

composta por uma componente variável e uma componente fixa.  
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Sinistralidade laboral  

De forma a otimizar a Avaliação de Riscos que se pretendeu efetuar a algumas das tarefas 

realizadas na empresa, considerou-se pertinente efetuar uma análise aos acidentes de 

trabalho ocorridos durante os anos de 2008 e 2009.  

Com esta análise objetivava-se: 

 Apreciar a pertinência da Avaliação de Riscos na empresa onde se realizou o estudo; 

 Orientar na seleção das tarefas a analisar; 

 Minimizar a subjetividade envolvida na determinação das consequências mais 

prováveis aquando da identificação de determinados perigos versus riscos associados; 

 Minimizar a subjetividade envolvida na caracterização das variáveis envolvidas na 

estimativa do risco. 

 

Para a análise da sinistralidade foram objeto de consulta: 

 O Relatório de Acidentes de Trabalho de 2009 (documento interno da empresa); 

 As participações de Acidentes de trabalho internas da empresa, relativas a 2008 e a 

2009,   

 As participações de Acidentes de trabalho enviadas para a seguradora, relativas a esse 

mesmo período (2008 e 2009). 

 

A análise da sinistralidade teve por base a Metodologia adotada pelo Eurostat para análise 

das Estatísticas Europeias de Acidente de Trabalho – EEAT (Eurostat, 2001). 

A análise da sinistralidade laboral da empresa revelou a ocorrência de um total de 25 

Acidentes de Trabalho (AT) distribuídos pelos anos 2008 (11 AT) e 2009 (14 AT). Apesar do 

número de AT ter aumentado em 2009, verificou-se uma diminuição do nº de AT que 

originaram baixa. Assim, do total de 25 AT, apenas 13 originaram baixa, sendo que destes, 10 

AT ocorreram em 2008 e os restantes 3 AT ocorreram em 2009. 

Na tentativa de caracterizar a evolução da sinistralidade, optou-se por realizar o Diagrama 

anual cumulativo referente a 2009 (Gráfico 4). Da leitura do Gráfico 4 pode-se constatar, com 

a presença de valores dentro do intervalo dos valores limites de controlo superior e inferior 



Apêndice 2 

210 

(LSC e LIC), que a ocorrência dos acidentes de trabalho parece estar a ser suficientemente 

controlada por medidas de prevenção/proteção.  

 

Gráfico 4 – Diagrama Anual Cumulativo para controlo estatístico da sinistralidade laboral da empresa. 

 

Análise dos acidentes de trabalho segundo a natureza da lesão /tipo de lesão 

Numa análise aos 27 AT registados na empresa (25 AT relativos a 2008 e 2009 e 2 AT 

relativos a 20072) pode-se evidenciar (Gráfico 5) que a natureza da lesão mais frequente é a 

de “Feridas e lesões superficiais”3, com um total de 44,4%, dos quais 29,6% apresentam uma 

classificação clara de “Ferida aberta”4 e 7,4% uma classificação clara de “lesões superficiais”. 

Os restantes 7,4% assumiram esta classificação genérica de “outro tipo de feridas e lesões 

superficiais” como consequência da descrição do acidente aquando da análise das 

participações de AT, tendo-se optado, por falta de dados, não integrar claramente em 

nenhuma das classificações anteriores. 

                                                                 

2 Estes acidentes foram objeto de análise dado estarem arquivados junto do processo de 2008 (como 
consequência de baixa prolongada). 

3 Segundo a metodologia Eurostat, inclui: Contusões, equimoses, hematomas, escoriações, arranhões, 
bolhas, picadas de insetos não venenosos, feridas superficiais; inclui igualmente feridas no couro 
cabeludo e lesões superficiais provocadas por corpos estranhos que entrem no olho, ouvido, etc. 
(Eurostat, 2001). 

4 Segundo a metodologia Eurostat, inclui: Lacerações, feridas abertas, cortes, contusões com ferida, 
bem como perda de unhas; feridas implicando lesão de músculos, tendões e nervos (Eurostat, 2001). 
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O segundo tipo de lesão mais comum é “Concussões e lesões internas”5 , com 29,63% dos 

casos. Por fim, 22,22% dos registos enquadram-se na categoria “Deslocações, entorses e 

distensões”6. 

Os resultados encontrados na análise dos AT, segundo a natureza da lesão, vieram reforçar a 

tendência encontrada nas estatísticas europeias para este sector de atividade, onde 55% dos 

AT não mortais originaram “Feridas e lesões superficiais”. Ao nível das estatísticas europeias, 

e para este sector de atividade, a categoria “Deslocações, entorses e distensões” apresentou 

um maior número de registos relativamente à categoria “Concussões e lesões internas”, com 

17% e 6,4% dos casos, respetivamente (GEP/MTSS, 2007). 

Gráfico 5 – Distribuição percentual dos acidentes de trabalho, segundo o tipo de lesão.  

 

Análise dos acidentes de trabalho segundo a parte do corpo atingida 

O Gráfico 6 apresenta a distribuição percentual dos AT, segundo a região corporal mais 

afetada, onde se pode verificar que: 

 As extremidades superiores são a região mais afetada, com 48,14% dos registos: a 

mão constitui a zona mais afetada (22,22%), seguida do ombro (14,81%) e por fim, os 

                                                                 

5 Segundo a metodologia Eurostat, inclui: Todas as lesões internas, sem fratura, hemorragias, 
lacerações, ruturas no cérebro e órgãos internos (Eurostat, 2001). 

6 Segundo a metodologia Eurostat, inclui: Todas as perturbações músculo-esqueléticas provocadas por 
esforço excessivo dos músculos, tendões, ligamentos e articulações (Eurostat, 2001). 
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dedos (11,11%). Esta tendência é equivalente à encontrada nas estatísticas europeias 

para este sector de atividade económica (indústria têxtil), onde as extremidades 

superiores constituíram a região corporal mais afetada nos AT não mortais, com 47% 

dos registos (GEP/MTSS, 2007); 

 A segunda região mais afetada corresponde à Cabeça, com 14,81%. Uma percentagem 

equivalente à encontrada nas estatísticas europeias para este sector de atividade, nos 

AT não mortais, onde se verificou um registo de aproximadamente 13 % (GEP/MTSS, 

2007); 

 Por fim, e numa proporção mais reduzida, verificam-se, ainda, pequenos registos a 

afetar outras regiões do corpo, tais como: joelhos; tórax e órgãos torácicos, costas e 

pescoço. 

 

Gráfico 6 – Distribuição percentual dos acidentes de trabalho, segundo a parte do corpo atingida. 

 

Análise dos acidentes de trabalho segundo a variável – desvio  

De acordo com a Metodologia adotada pelo Eurostat para análise das Estatísticas Europeias 

de Acidente de Trabalho (EEAT), o desvio é a variável mais adequada para descrever o que se 

passou de anormal para que o Acidente tenha ocorrido (Eurostat, 2001). No Gráfico 7 

apresenta-se a distribuição percentual dos AT ocorrido nos anos 2008 e 2009, de acordo com 

a variável - desvio. Da sua análise verifica-se que: 

Cabeça 

Extremidades superiores 
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 O tipo de desvio mais frequente pertence à categoria “Perda, total ou parcial, de 

controlo de máquina, meio de transporte – equipamento de movimentação, 

ferramenta manual, objeto, animal – não especificado”, com um total de 33,33% dos 

registos, dos quais: 11,11% apresentam uma classificação clara de “perda total ou 

parcial de controlo de ferramenta manual e da matéria trabalhada pela ferramenta” e 

3,7% uma classificação clara de “Perda, total ou parcial, de controlo de objeto”. Os 

18,52% dos casos que assumiram esta categoria mas “… - sem especificação” 

deveram-se à falta de dados encontrados aquando da análise da descrição do acidente 

nas participações de AT disponíveis na empresa; 

 

 

Gráfico 7 – Distribuição percentual dos acidentes de trabalho, segundo a variável - desvio. 

 

 De salientar que esta variável apresenta uma tendência equivalente às estatísticas 

europeias para este sector de atividade, nos AT não mortais, onde se verificou um 

registo aproximado de 38% (GEP/MTSS, 2007); 

 Fugindo um pouco à tendência das estatísticas europeias para este sector de 

atividade, nos acidentes não mortais, a segunda categoria que assume maior registo 

de casos no que respeita à análise dos AT ocorridos segundo a variável – desvio – é a 

“Movimentação do corpo não sujeito a constrangimento físico”, com 25,93% dos 

casos, todos integrados na subcategoria “ao ser apanhado, arrastado, por qualquer 

coisa ou pelo seu impulso”. A análise das estatísticas europeias para este sector de 

Classificações integradas no código 
40* da categoria “Desvio” na 

Metodologia EEAT 2001. 

* Perda, total ou parcial, de 
controlo de máquina, meio de 
transporte – equipamento de 

movimentação, ferramenta manual, 
objeto, animal – não especificado. 
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atividade, nos AT não mortais, evidencia apenas um registo de 11% para esta 

categoria da variável desvio (GEP/MTSS, 2007); 

 Relativamente à categoria “Movimentação do corpo sujeito a constrangimento físico” 

verificou-se que, apesar da mesma não assumir a mesma ordem de importância que 

assumiu nas estatísticas europeias para este sector de atividade, nos AT não mortais, 

apresentou um registo percentual equivalente, com 22,22% dos casos (nas 

estatísticas europeias a mesma variável apresentou um registo 24%)(GEP/MTSS, 

2007); 

 Por último, a categoria “Escorregamento ou hesitação com queda, queda de pessoas”, 

integrada na análise da variável desvio, também apresenta um valor nos acidentes 

registados na empresa (11,11%) comparável às estatísticas europeias para este 

sector de atividade, nos AT não mortais (14%)(GEP/MTSS, 2007). 

 

Análise dos acidentes de trabalho segundo a variável – Contacto - modalidade da lesão 

De acordo com a Metodologia adotada pelo Eurostat para análise das Estatísticas Europeias 

de Acidente de Trabalho EEAT, a variável em análise – Contacto-modalidade da lesão – tem 

por objetivo descrever a forma como a pessoa é lesionada, ou seja descreve a forma como o 

indivíduo entra em contacto com qualquer coisa que lhe causa uma lesão (Eurostat, 2001).  

No Gráfico 8 apresenta-se a distribuição percentual dos AT ocorridos na empresa objeto de 

estudo, nos anos 2008 e 2009, de acordo com esta variável. Da sua análise verifica-se que: 

 O tipo de Contacto-modalidade da lesão mais frequente pertence à categoria “Pancada 

por objeto em movimento, colisão com – não especificado”, com um total de 25,92% 

dos registos, dos quais: 3,70% apresentam uma classificação clara de “Pancada – por 

objeto que cai”. Os restantes 22,22% dos casos que assumiram esta categoria mas “… - 

sem especificação” deveram-se à falta de dados encontrados aquando da análise da 

descrição do acidente nas participações de AT disponíveis na empresa. De salientar 

que os resultados encontrados assumem posições diferentes das encontradas nas 

estatísticas europeias, já que esta categoria apresentou um total de 15% dos registos, 

assumindo a 3ª posição relativamente à categorias mais afetada, na variável Contacto-

modalidade da lesão (Eurostat, 2001); 

 A segunda categoria mais presente nos acidentes da empresa, relativamente à 

variável – Contacto-modalidade da lesão – corresponde ao “Constrangimento físico do 
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corpo, constrangimento psíquico – não especificado”, com 22,22% dos casos, todos 

eles pertencentes à subcategoria “Constrangimento físico, sobre o sistema músculo-

esquelético”;  

 A categoria que assume a terceira posição, relativamente à variável – Contacto-

modalidade da lesão, corresponde ao “Entalamento, esmagamento, etc. Não 

especificado”, integra 18, 52% dos casos;  

 As mesmas categorias referidas nos dois pontos anteriores assumiram repetidamente 

a 1ª e a 4ª posição nas estatísticas europeias, com 23% e 12% dos registos, 

respetivamente (Eurostat, 2001); 

 Na quarta posição e em igualdade de circunstâncias encontram-se as categorias 

“Esmagamento em movimento vertical ou horizontal sobre/contra um objeto imóvel 

(a vítima está em movimento) – Não especificado” e “Contacto com agente material 

cortante, afiado, áspero – Não especificado”, com 14,81% dos registos; 

 Relativamente a estas duas categorias, também os valores são diferentes dos 

encontrados nas estatísticas europeias. Assim, a categoria “Esmagamento em 

movimento vertical ou horizontal sobre/contra um objeto imóvel (a vítima está em 

movimento) – Não especificado” assumiu, também, a 1ª posição nas estatísticas 

europeias, com 23% dos registos, mas a categoria “Contacto com agente material 

cortante, afiado, áspero – Não especificado” assumiu a 2ª posição nas estatísticas 

europeias, com 20% dos registos. 

 

Gráfico 8 – Distribuição percentual dos acidentes de trabalho, segundo a variável – Contacto-

modalidade da lesão.
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QUESTIONÁRIO PARA CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE 
TRABALHO  

 
 
 

No âmbito de um estudo, na área da AVALIAÇÃO DE RISCOS, que se está a desenvolver nesta 
empresa, foi realizado este questionário que objetiva a identificação de alguns dos 
parâmetros que caracterizam a situação de trabalho, das tarefas, em foco.  
 
Objetivo: Com este questionário procuraremos caracterizar a população alvo, os postos de 
trabalho em estudo (Parte A) bem como, recolher a opinião da mesma sobre as condições de 
realização do seu trabalho (Parte B). 
 
Nota: Todas as informações recolhidas são CONFIDENCIAIS e serão exclusivamente 
utilizadas no âmbito do estudo supracitado. 
 
Instruções de Preenchimento: O Questionário pode ser aplicado sob a forma de entrevista.  
 

Contamos com a sua Colaboração! 
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Questionário para Caracterização da Situação de Trabalho  
 
 
Data de Aplicação:......./........./......... 
 
Operador:......................................... 
 
 
 
ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DOS OPERADORES  

Dados pessoais 
Operador:..........................................(substituir nome por letra) 

1. Idade:.................anos                                                 

2. Sexo:  Feminino    Masculino  

3. Nacionalidade:  Portuguesa       Outra ........................ 

4. Habilitações Literárias (nível de escolaridade) 

 1º ciclo (4ª ano)       2º ciclo (6ºano)       3º ciclo (9º ano)      12º ano 

 Licenciatura  

 Bacharelato                                          área de formação: ..................................... 

 Técnico-profissional 

5. Antiguidade:     ≤ 1 ano          ]1-3 anos]       ]3-6 anos]        > 6 anos 

6. Domínio de Língua Estrangeira 

 Inglês          Francês     Espanhol       Alemão    Italiano    Outra ............... 

7. Experiência Profissional nesta tarefa 

 ≤ 1 ano          ]1-3 anos]       ]3-6 anos]       > 6 anos 

8. Formação/Sensibilização (cortar a palavra que menos se adequa) 

8.1. Teve alguma formação/sensibilização no âmbito da SHST?  

Sim         Não   (passa para questão 9) 
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8.2. Se SIM, em que domínios? (assinalar com um X as opções corretas) 

a) Utilização de Substâncias Perigosas      

b) Movimentação Manual de Cargas     

c) Uso dos Meios de Combate a Incêndio      

d) Sensibilização para o uso de Equipamentos de Proteção Individual    

e) Trabalho com Eletricidade     

f) Trabalho com laser     

g) Equipamentos de Trabalho     

h) Sinalização de Segurança    

i) Primeiros socorros    

j) Condução de equipamentos móveis (empilhadores/outros) 

k) Outros      ..................................................................... 

 

8.3. Qual a regularidade com que recebe formação nos vários domínios?  

a) 2 vezes por ano (6 em 6 meses)     

b) 1 vez por ano      

c) < 1 vez por ano     

d) não sabe    

 

9. Hábitos de vida 

9.1.  É fumador?             Sim         Não       Já foi  
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Caracterização do estado de saúde 
10. Costuma sentir sintomas de dor, incómodo ou desconforto físico? 

Sim         Não   (passa para questão 11) 

10.1. Se sim, assinale na(s) figura(s) que se seguem as regiões corporais afetadas 

 

10.2. Como classifica essa sensação, quanto à frequência de ocorrência? 

 

 

 

 

 

 

 

10.3. Como classifica essa sensação, quanto à intensidade: 

 

 

 

 

 

 

Identificação da região 
Frequência 

Pouco frequente (1) – Muito frequente (5) 
1 2 3 4 5 

      
      
      
      
      

Identificação da região 
Intensidade 

Pouco intensa (1) – Muito intensa (5) 
1 2 3 4 5 

      
      
      
      
      

19 20 

21 22 

23 24 

25 26 

27 28 
29 30 

1 2 

3 
4 

5 6 

7 8 

9 
10 

11 
12 

13 
14 

15 16 

17 18 

f 

d 

a 
b 

c 

e 

g 
h 

i 
j 
l 

m 
n 

k 

o p 

q r 

s 

t u 

v 
x 

y z 

aa bb 
cc 

dd 

Cabeça    Olhos 

 Vias respiratórias 

 Boca 
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10.4. Quais os sintomas que melhor traduzem as queixas apresentadas: 

A. Zumbidos 
B. Surdez momentânea 
C. Diminuição da sensibilidade auditiva 
D. Olhos Vermelhos 
E. Visão desfocada 
F. Picadas 
G. Comichão 
H. Lacrimejo 
I. Dificuldade em respirar 
J. Dores 
K. Cãibra 

L. Comichão 
M. Sensação de Formigueiro 
N. Fraqueza 
O. Perda de Sensibilidade 
P. Queimadura 
Q. Edema  
R. Picadas 
S. Choque 
T. Outros 

 

 

 

10.5. Quais as razões que acha que estão na origem dessas queixa 

 

 

 

Região Sintoma 

  

  

  

  

  

Região Sintoma 
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11. Doenças Atuais 

Na lista que se segue assinale apenas as doenças ou lesões de que é, ou de que já foi, 

portador. Indique na coluna identificada com a letra OP aquelas que resultam apenas da sua 

opinião e na coluna identificada com as letras DM, aquelas que foram diagnosticadas pelo 

médico. (a opção DM prevalece à opção OP) 

Lesão resultante de acidente OP DM  Lesão Respiratórias (cont.) OP DM 

Coluna /costas    Asma   

Membro superior/mão    Enfisema Pulmonar   

Membro inferior / pés    Bronquite crónica   

Outras partes do corpo, Zona e tipo de lesão:  
.................................................................................. 

 Infeções repetidas nas vias respiratórias 
(amigdalite, sinusite aguda, bronquite aguda)   

Lesão Músculo-esquelética OP DM  Tuberculose pulmonar    

Perturbação na parte superior das 
costas/pescoço com dor frequente    Sinusite / rinite crónica   

Perturbação na parte inferior das 
costas/coluna lombar com dor frequente    

Outra doença respiratória 
Qual? ....................................................................... 

Ciática, dor nas costas para a perna    Perturbação Mental OP DM 

Perturbação dos membros inferior 
(pernas/pés) com dor frequente    Depressão   

Reumatismo, dor nas articulações    Nervosismo   

Outra Perturbação ME  
Qual?.................. 

 Ansiedade   

 Claustrofobia    

Doenças no aparelho circulatório OP DM  Problemas de sono   

Doença coronária, fadiga, dor no peito 
(angina de peito)    Doença Neurológica e Sensorial OP DM 

Hipertensão    Doença SN (AVC ou trombose, nevralgia, 
enxaqueca, Epilepsia)   

Trombose coronária, enfarte do miocárdio    Doença ou lesão auditiva    

Insuficiência cardíaca?    Doença ou lesão nos olhos (não considerar 
Miopia, astigmatismo,...)   

Outra doença cardiovascular 
Qual? ......................................................................... 

 Doença Digestiva OP DM 

Doenças no sangue /Sistema Imunitário OP DM  Doença fígado ou pâncreas   

Anemia    Desconforto /irritação gástrica ou duodenal   

Outra  ...........................................................................  Úlcera gástrica ou duodenal   

Doença dermatológica  OP DM  Litíase (pedra) ou doença vesícula   

Alergia /eczema    Irritação do cólon ou colite   

Outro tipo de doença /  irritação da pele    Outra doença digestiva   

  
Qual? .................................................. 
 

Observações: 
………………………………………………………… 
 

 …………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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Data de Aplicação:......./........./.........   
 
Operador:........................................ Idade: ................anos      Sexo: F  M  Antiguidade: .........................         
 
Posto de trabalho:.........................................  Tarefa: .......................................................... 

 

ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DAS TARFEAS  

(perceção dos operadores sobre as tarefas em geral e condições de execução) 
 

Caracterização geral do trabalho 
12. Classifique o seu trabalho no que diz respeito às seguintes exigências:  

 

13. Quais as posturas predominantemente adotadas:  

Sentada         
De pé    
Ajoelhado    
Agachado    
Em Movimento    
 
 

Movimentação Manual de Cargas 
 
14. Qual o peso médio das cargas que tem que manipular neste posto:…………………..kg 

 

14.1. De 1 a 10 classifique o esforço implicado nessa tarefa:…………………….. 

 
 

Observações:  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

Exigências do trabalho 
Exigência nada Presente (1) – Exigência muito 

Presente (5) 
1 2 3 4 5 

Movimentação Manual de 
Cargas 

     

Trabalho de Estático      
Trabalho Repetitivo      
Trabalho de Precisão Manual      
Trabalho de Exigência Visual       
Trabalho Dinâmico      
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Características relativas à organização do trabalho 
15. TEMPO de TRABALHO: 

15.1. Em que turno Trabalha: Manhã        Tarde          

15.2. Quantas horas trabalha, em média, por dia?  .......................... 

15.3. Quantos dias trabalha, em média, por semana? ...................... 

15.4. Costuma realizar horas extraordinárias? Sim         Não   

15.4.1. se SIM diga ainda: 

a) com que Frequência?...................................................... 

 

15.5. Costuma fazer pausas, durante a realização das tarefas (para além da pausa de almoço)?  

    Sim         Não   

15.5.1. se SIM diga ainda: 

a) com que Frequência?...................................................... 

b) com que Duração? ........................................................ 

c) que Tipo de Pausa? ...................................................... 

 
Observações: 
......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

 
 

Avaliação do Equipamento de Proteção Individual 

16. É usado EPI na realização desta tarefa?    Sim       Não    (passar questão 17) 

16.1. Como classifica, do ponto de vista do Conforto, os EPI que lhe são disponibilizados para 

realizar esta tarefa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificação dos EPI 
Conforto 

Nada confortável (1) – Muito confortável (5) 
1 2 3 4 5 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     



Apêndice 3 

229 

16.2. Como classifica, do ponto de vista da Adequabilidade, os EPI que lhe são disponibilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

17. Sente necessidade de utilizar (outros) EPI nesta tarefa? 

Sim       Não    
 

17.1. Se SIM diga quais e porquê? 

 
......................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ....................................................................................................... 

 

Avaliação das Ferramentas de Trabalho/Equipamentos 
 

18. Como classifica, do ponto de vista da Adequabilidade, as Ferramentas/Equipamentos 

que lhe são disponibilizadas(os) para realizar esta tarefa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificação dos EPI 
Adequabilidade 

Nada Adequado  (1) – Muito Adequado (5) 
1 2 3 4 5 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

Identificação das 
ferramentas/equipamentos 

Adequabilidade 

Nada Adequado  (1) – Muito Adequado (5) 
1 2 3 4 5 
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19. Sente necessidade de utilizar outras(os) Ferramentas/Equipamentos? 

Sim       Não    

19.1. Se SIM diga quais e porquê? 

 
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 

 

Avaliação do Ambiente de Trabalho 
 
20. Classifique o ambiente de trabalho afeto à realização desta tarefa 

20.1. Iluminação: 

Nada Adequado  -  Muito Adequado 
 

1 2 3 4 5 
     

 

20.2. Temperatura 

Mto Desconfortável - Mto confortável 
 

1 2 3 4 5 
     

 

20.3. Ruído 

  Mto Incomodativo - Não percecionado 
 

1 2 3 4 5 
     

 

20.4. Vibração 

Mto Incomodativa - Não percecionada 
 

1 2 3 4 5 
     

 

20.5. Qualidade do ar: 

Fumos, Gases, Vapores, Cheiros 

Mto Incomodativo -   Não percecionado 
 

1 2 3 4 5 
     

 

 

 

 

21. Relativamente aos vários aspetos do ambiente de trabalho, anteriormente referidos, 

ordene-os de 1 a 5 (correspondendo 1 a maior incómodo e 5 a menor incómodo): 

___Temperatura 

___Ruído 

___Vibração 

___Iluminação 

___Qualidade do ar 

 

22. Refira o(s) aspeto(s) que mais o incomoda(m) e que gostaria de ver alterado(s) no seu 

trabalho. 
......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................  
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Outras Avaliações para Aplicação do QEC (Quick Exposure Check) 
 
(H) - O peso máximo manipulado manualmente nesta tarefa é: 

H1   - Leve (≤ 5 Kg) 
H2   - Moderado (6 a 10 Kg) 
H3   - Pesado (11 a 20 Kg) 
H4   - Muito pesado (mais do que 20 Kg) 
 

(J) - Em média, quanto tempo gasta por dia com esta tarefa? 

J1   - < 2 horas 
J2   - 2 a 4 horas 
J3   - > a 4 horas 
 

(K) - Durante a realização da tarefa, a força máxima exercida por uma mão é: 

K1   - Baixa (< 1 Kg) 
K2   - Média (1 a 4 Kg) 
K3   - Alta (> 4 Kg) 
 

(L) - Como classifica as exigências visuais desta tarefa 

L1   - Baixas (quase não requer a visualização de detalhes finos) 
L2   - Altas (requer a visualização de detalhes finos).  
Observações: (caso responda à alínea 
L2)................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 

(M) - Para trabalhar, tem que conduzir: 

M1   - Menos do que uma hora/dia ou NUNCA 
M2   - De 1 a 4 horas/dia 
M3   - Mais do que 4 horas por dia 
 

(N) - Para trabalhar, recorre a ferramentas vibráteis: 

N1   - Menos do que uma hora/dia ou NUNCA 
N2   - De 1 a 4 horas/dia 
N3   - Mais do que 4 horas por dia 
 

(P) – Ritmo de Trabalho:  Tem dificuldade em manter o ritmo deste trabalho? 

P1   - Nunca 
P2   - às vezes 
P3   - Sempre 
Observações: (caso responda à alínea P3).............................................................  
 

(Q) – Geralmente, como sente este trabalho?  

Q1   - Nada Stressante 
Q2   - Suavemente Stressante 
Q3   - Moderadamente Stressante  
Q4   - Muito Stressante 
Observações: (caso responda à alínea Q3 e Q4): ) 





 

 

APÊNDICE 4 
 

Apêndice 4 – Quick Exposure Check (QEC).  
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Quick Exposure Check – QEC 
O Quick Exposure Check (QEC) foi uma ferramenta desenvolvida pelo Robens Centre for Health 

Ergonomics e pelo European Institute of Health and Medical Sciences (UniS, 1988) e vem 

explicado em várias fontes (David, Woods, Li, & Buckle, 2008; Li & Buckle, 2005). 

 

O QEC consiste num método participativo baseado numa avaliação subjetiva quanto à 

exposição aos fatores de risco de desenvolvimento de Lesões músculo-esqueléticas (LME). O 

QEC recorre ao preenchimento de duas Checklists. Uma das Checklists é preenchida com base 

na avaliação do analista1 (Tópico H do GMO (Apêndice 5), enquanto a outra tem por base as 

informações dadas pelo trabalhador2 (Parte C do Questionário (Apêndice 3). Daí a designação 

de método participativo. 

 

Trata-se de um método com uma base idêntica à dos MASqt, na medida em que faz recurso a 

um conjunto de Matrizes que estabelecem uma relação entre as variáveis avaliadas e permite 

determinar o Índice de risco associado, o qual apresenta uma escala de 4 níveis indicadores da 

prioridade de uma eventual intervenção.  

 

Considerando as vantagens deste método (Tabela 1) resolvemos utilizá-lo na nossa análise 

para, tal como referido, aferir a validade dos MASqt quando utilizados para avaliar o risco de 

desenvolvimento de uma LME.  

 

Tabela 1 – Vantagens do Método QEC (Li & Buckle, 2005). 
 Cobre a maioria dos fatores de risco de LME; 
 Considera as necessidades dos utilizadores e pode ser utilizado por analistas 

inexperientes; 
 Considera a combinação e interação de múltiplos fatores de risco do local de trabalho; 
 Revela um elevado nível de sensibilidade e de usabilidade; 
 Revela níveis de fiabilidade amplamente aceitáveis (estabilidade e reprodutibilidade); 
 Método testado e validado num amplo leque de tarefas (simuladas e reais); 
 Método de fácil aprendizagem e de rápida aplicação. 

 
                                                                 

1 Que centra a sua avaliação na análise das quatro regiões corporais com maior potencial para o 
desenvolvimento de LME: Regiões Lombar e Cervical; Região Ombro/Braços; Região Mão /Punho. 

2 Que centra a sua avaliação nos Fatores de risco com maior potencial para o desenvolvimento das 
LME: Peso Máximo manipulado; Tempo gasto na realização da tarefa; Força Máxima exercida; 
Exigências visuais; Necessidades de Condução; Exposição a vibrações; Dificuldades no cumprimento 
do trabalho; Níveis de Stresse. 
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A aplicação do QEC envolve 4 etapas essenciais: 

Etapa 1 - Preenchimento da Checklist de avaliação pelo analista (Figura 1 - Checklist 1) – 

realizada aquando do preenchimento do GMO (Apêndice 5) ao longo da1ª etapa do estudo; 

Etapa 2 - Preenchimento da Checklist de avaliação pelo trabalhador (Figura 1 - Checklist 2) – 

realizada aquando do preenchimento do Questionário (Apêndice 3) ao longo da 1ª etapa do 

estudo; 

 

Figura 1 – Ilustração da Checklist 1 (avaliação do analista) e da Checklist 2 (avaliação do trabalhador) 
utilizadas aquando da aplicação do QEC3 (adaptado de UniS (1988) e de David et al. (2008). 

 
                                                                 

3 A leitura detalhada pode ser feita nos Apêndices 3 (Parte C) e 5 (Item H). 
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Etapa 3 - Cálculo do Score de exposição (Magnitude do Risco); 

Após a aplicação das Checklists 1 e 2, referidas anteriormente, passa-se à determinação Score 

de exposição (Magnitude do Risco), usando para o efeito o conjunto de Matrizes e o processo 

de cálculo disponibilizado na Figura 2. 

 

Etapa 4 - Definição do Nível de Exposição (Nível de Risco) 

A definição do Nível de risco pode ser obtida por dois processos: 

Processo 1 - Determinação do Nível de risco global associado à tarefa recorrendo à Equação 1:  

 

E (%) = 𝑥
𝑥𝑚á𝑥

 × 100       Equação 1 

Onde, 
𝑥 = Score de exposição total (4 regiões corporais) 
 

𝑥𝑚á𝑥= Score máximo possível de exposição  
 
 

Para interpretar o Nível de risco global (E) recorre-se à escala disponibilizada na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Correspondência entre o QEC Score (E), o Nível de Risco e respetivo Nível de ação (adaptado 
de Li e Buckle (2005)). 

 

 

 

 

MMC → 𝑥𝑚á𝑥 = 176 

Outras situações → 𝑥𝑚á𝑥 = 162 
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Figura 2 – Matrizes QEC e processo de cálculo do Score de Exposição (adaptado de UniS (1988) e de 
David et al. (2008)). 

 

Processo 2 - Determinação do Nível de risco associado a cada uma das variáveis em estudo. 

Determinado o Score Total, para cada uma das variáveis, determina-se o respetivo Nível de 

Risco associado recorrendo, para o efeito, à Tabela 3.  
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Tabela 3 - Correspondência entre o QEC Score (associado a cada variável) e respetivo Nível de Risco 
associado (adaptado de UniS (1988) e de David et al. (2008)). 

 
As interpretações associadas em termos de Nível de Ação podem seguir a correspondência 

apresentada na Tabela 2. 

 

Para os objetivos da utilização do QEC, ao longo deste trabalho, apenas o Processo 2 foi 

adotado.  

Considerando que os MASqt recorrem a uma escala de Índice de Risco de 5 níveis, por 

conveniência, optámos por transformar a escala do QEC, procurando facilitar o processo de 

validação do uso dos MASqt na avaliação do Risco de LME. Na Figura 3 apresenta-se a 

transformação adotada. 

 

 

Nível de 
Risco 

QEC 
(versão original) 

 Nível de 
Risco 

QEC 
(versão adaptada) 

1 (41-56) Risco muito alto 
1 (49-56) Risco extremo 
2 (41-48) Risco muito alto 

2 (31-40) Risco alto 2 (31-40) Risco alto 
3 (21-30) Risco moderado 3 (21-30) Risco moderado 
4 (10-20) Risco baixo 4 (10-20) Risco baixo 

 

Figura 3 – Correspondência entre o Nível de Risco adotado na versão Original e na versão adaptada 
para efeitos de uso neste estudo. 





 

 

APÊNDICE 5 
Apêndice 5 – Guia Metodológico de Observação (GMO). 
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Guia Metodológico de Observação para 

Caracterização da Situação de Trabalho 
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Guia Metodológico de Observação para Caracterização da Situação de Trabalho  
 

Empresa……………………………………….Área de Trabalho:…………………...........…               

Posto de trabalho: …………………………………... Tarefa: ……………………………… 

Operador Observado:……………………..…  Data da Observação: ……/….. /… 

 

1. Descrição da Tarefa: Definir a ordem sequencial das operações fundamentais em 
que se pode definir a tarefa.  
Nota – Numerar as operações para facilitar a inter-relação com outras informações 
posteriores: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Informações Complementares 
 

2.1. Existem Autorizações/Instruções de trabalho, i.e., documentos que 

especifiquem as normas a cumprir na realização desta tarefa:      S  N   
(Se SIM anexar a este documento uma cópia da Autorização/Instrução de Trabalho 

preenchida) 

 

2.2. Nesta tarefa há registo de AT:        S      N  
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AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA TAREFA 

 

A - Condições Organizacionais 

 

A1. Duração da tarefa:  

Início da realização – …… : ….. (horas)  

Fim da realização –   …….: ….. (horas) 

No caso do trabalho repetitivo: Início do ciclo  ....... : ....... (horas)   

            (Confirmar no filme)           Fim do ciclo ....... : ....... (horas)  

 

A2. Frequência de realização: 

Diariamente           

Semanalmente       

Quinzenalmente     

 

Trimestralmente     

Semestralmente     

Anualmente           

 

Outra     

.………………………… 

…………………………

A3.  Posições de trabalho adotadas: 

De pé     

De cócoras      

Sentado     

 

Inclinado    

Andando     

De joelhos    

 

Rotação do tronco     

Flexão lateral    

………………………… 

……………………… 
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B - Equipamentos/Máquinas/Ferramentas 

(Dec. Lei 50/2005, de 25 de Fevereiro) 

(Decreto-Lei nº 203/2008, de 24 de Junho) 

(Portaria 53/71, de 3 de Fevereiro) 

 

B1. Identificação do tipo de equipamento utilizado para a realização da tarefa 

(identificar o equipamento por letra) 

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………....................................
.........................……………… 

Quando se justificar (caso dos equipamentos que, não fazendo parte do posto em análise, 
podem representar um perigo para a saúde e segurança do(s) trabalhador(es) do posto em 
causa) identificar equipamentos existentes na área de trabalho vizinha. 

(identificar o equipamento por número) 

……………………………………………………………
……………………………….........................................
................................................................................…
……………………………………………………………
………………………………..........……………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………...………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
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B2. Avaliação dos requisitos mínimos gerais aplicáveis aos equipamentos de trabalho  

(colocar na respetiva coluna a letra do equipamento avaliado. A ausência de avaliação é porque a 
questão é Não Aplicável) 

Sistemas de comando (artº11) Sim Não Obs. 
2.1. Os sistemas de comando relacionados com a segurança estão 

claramente visíveis e identificados e possuem marcação 
apropriada? (exemplo botão de stop sobre fundo amarelo). 

   

2.2. Sempre que possível, os sistemas de comando referidos na alínea 
anterior encontram-se fora das Zonas de perigo e de modo que o 
seu acionamento, mesmo no caso de manobra não intencional, não 
possa ocasionar riscos suplementares? 

   

2.3. Sempre que necessário, o operador pode certificar-se, a partir do 
posto de comando principal, da ausência de pessoas nas zonas 
perigosas? 

   

2.4. Caso a resposta anterior seja negativa, existem sistemas de aviso ou 
segurança instalados (sinal sonoro, luminoso, …)? 

   

2.5. O movimento do órgão de comando é coerente com a ação esperada 
e verificada? 

   

2.6. Os comandos estão claramente identificados?    
Avaliação das regras de utilização  Sim Não Obs. 

2.7. Existe espaço livre entre elementos móveis e os elementos fixos ou 
móveis do meio circundante? 

   

2.8. Podem ser montados ou desmontados com segurança e de acordo 
com as instruções do fabricante?    

Arranque do equipamento (artº12) Sim Não Obs. 
2.9. Existe um sistema de comando de modo que o equipamento só 

entre em funcionamento após ação voluntária, ou se introduzam as 
modificações necessárias ao seu modo de funcionamento (alterar 
velocidade, pressão, …)? (importante, apenas, nos casos em que o 
arranque ou qualquer modificação represente riscos para os 
trabalhadores envolvidos). 

   

Paragem do equipamento (artº13) Sim Não Obs. 
2.10. Existe um sistema de comando que permita a paragem geral do 

equipamento em condições de segurança? (interruptor geral) 
   

2.11. Existe um sistema de comando que permita a paragem parcial do 
equipamento em condições de segurança? 

   

2.12. Os comandos de paragem têm prioridade sobre os comandos de 
arranque? 

   

2.13. O Fornecimento de energia dos acionadores do equipamento é 
interrompido sempre que se faz a paragem do mesmo ou dos seus 
elementos perigosos. 

   

2.14. Quando a paragem Normal do equipamento é lenta, existe um 
dispositivo de paragem de emergência? 
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Estabilidade e Rotura (artº14) Sim Não Obs. 
2.15. Os equipamentos de trabalho encontram-se adequadamente 

estabilizados por fixação ou outros meios adequados? 
   

2.16. Existe proteção contra o risco de estilhaçamento ou rotura de 
elementos do equipamento que ponham em risco a SST? 

   

Projeções e emanações (artº15) Sim Não Obs. 
2.17. Existe proteção contra o risco de queda de objetos?    
2.18. Existe proteção contra o risco de projeção de objetos?    
2.19. Existem sistemas de retenção/extração eficazes nas proximidades 

dos equipamentos que põem em risco a SS dos trabalhadores devido 
à emanação de gases, vapores, líquidos ou poeiras, ...? 

   

Riscos de contacto mecânico (artº16) Sim Não Obs. 
2.20. Os equipamentos que possuem elementos móveis1, em 

funcionamento, que possam causar acidentes por contacto 
mecânico, estão protegidos por protetores/resguardos que 
impeçam o acesso às zonas perigosas? 

   

2.21. Quando não existem os protetores referidos na alínea anterior 
existem dispositivos que interrompam o movimento dos elementos 
móveis antes do acesso a essas zonas? 

   

Características exigidas para os protetores e dispositivos de proteção 
(artº16) Sim Não Obs. 

2.22. Os protetores são de construção robusta (sólida e resistente)?    
2.23. Os protetores salvaguardam a inexistência de riscos suplementares?    
2.24. Os protetores existentes não podem ser facilmente neutralizados ou 

tornados inoperantes? 
   

2.25. Os protetores estão colocados a uma distância suficiente da zona 
perigosa? 

   

2.26. Verifica-se que os protetores existentes não limitam a observação 
do ciclo de trabalho mais do que o necessário? 

   

2.27. Os protetores e dispositivos de proteção existentes permitem 
mudanças indispensáveis de ferramentas em condições de 
segurança? 

   

 

 

 

 

 

 

                                                                 

1 Consideram-se não só os elementos móveis de transmissão (tais como polias, correias, engrenagens, 
cremalheiras, veios de transmissão, etc.) mas também elementos móveis que concorrem para o 
trabalho (ferramentas cortantes, órgãos móveis de prensas cilindros, etc..). 
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Risco de contacto com superfícies com temperaturas muito quentes/ 
frias (artº17) 

Sim Não Obs. 

2.28. Está assegurado que os equipamentos existentes neste posto de 
trabalho não possuem superfícies quentes(temperaturas 
elevadas)/frias (temperaturas muito baixas) desprotegidas? 
(rodear a opção presente, caso exista) 

   

2.29. Essas superfícies estão inacessíveis durante a realização da tarefa?    
2.30. Quando o alcance a essas zonas existe, o operador utiliza alguma 

proteção para evitar contacto com essas superfícies? 
   

Iluminação do Equipamento (artº17) Sim Não Obs. 
2.31. As zonas e pontos de trabalho dos equipamentos de trabalho estão 

convenientemente iluminadas, tendo em conta o tipo de trabalho 
realizado? 

   

2.32. As zonas e pontos de manutenção dos equipamentos de trabalho 
estão convenientemente iluminadas, tendo em conta o tipo de 
trabalho realizado? (só se forem analisadas tarefas de manutenção) 

   

Ruído emitido pelo Equipamento Sim Não Obs. 
2.33. Os equipamentos utilizados nesta tarefa são ruidosos?    
2.34. Nos casos em que a resposta anterior é positiva, os equipamentos 

dispõem de meios para limitar a propagação desse ruído? 
   

Vibrações emitidas pelo Equipamento Sim Não Obs. 
2.35. Nesta tarefa são utilizadas máquinas/equipamentos suscetíveis de 

gerar vibrações? 
   

2.36. Esses equipamentos possuem isolamento e amortecedores para 
minimizar a transmissão de vibrações para os trabalhadores? 

   

Dispositivos de alerta (artº18) Sim Não Obs. 
2.37. Os dispositivos de alerta do equipamento (caso existam) podem ser 

ouvidos e compreendidos facilmente e sem ambiguidades? 
   

Riscos elétricos (artº20) Sim Não Obs. 
2.38. O equipamento está protegido contra o risco de contacto elétrico 

direto? 
   

2.39. O equipamento está protegido contra o risco de contacto elétrico 
indireto? 

   

2.40. As partes elétricas do equipamento cumprem a norma específica 
correspondente) (responder depois de analisar o ponto H deste 
GMO) 
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Sinalização do Equipamento (artº22) Sim Não Obs. 
2.41. O equipamento está sinalizado (através de avisos) contra o risco 

(residual) eventualmente presente (ex.: risco de contacto com 
eletricidade, superfícies quentes, produtos corrosivos, risco de 
tropeçamento, risco de exposição a radiação, a vibração, a ruído, 
etc...)? 

   

2.42. Essa sinalização é feita sob a forma de um pictograma 
compreensível e/ou está redigido em português?    

2.43. O equipamento de trabalho está devidamente identificado e em 
coerência com a identificação presente nas instruções de trabalho e 
nos Quadros elétricos? 

   

2.44. Estão corretamente sinalizados os EPI que devem ser usados para 
reduzir o risco existente? 

   

2.45. Estão corretamente sinalizadas as condições limite de utilização?     
2.46. Exigências essenciais de segurança e saúde (Diretiva Máquinas) Sim Não Obs. 
2.47. Quando está previsto o uso de EPI, os comandos das máquinas 

podem ser operados sem dificuldade?    

2.48. Quando a massa, as dimensões ou a forma da máquina (ou dos seus 
demais componentes) não permitirem um transporte manual 
seguro, existem mecanismos incorporados para auxiliar esse 
transporte? 

   

2.49. Os meios auxiliares ao transporte, referidos no ponto anterior, são 
adequados para a finalidade a que se destinam (robustez, carga a 
suster, etc., ...)2? 

   

 Proteção e segurança de máquinas (Portaria 53/71) Sim Não Obs. 
2.50. Os elementos móveis de motores e órgãos de transmissão, bem 

como, todas as partes perigosas das máquinas que acionem, estão 
convenientemente protegidos por dispositivos de segurança, 
quando essas partes estão em zonas de fácil acesso? 

   

 Partes salientes de órgãos de máquinas (Portaria 53/71) Sim Não Obs. 
2.51. Os órgãos de união e fixação, tais como parafusos, chavetas e 

similares, existentes em veios, tambores, uniões, juntas ou outros 
elementos móveis de máquinas estão embebidos em cavidades 
apropriadas ou estão convenientemente revestidos de protetores, 
de modo que a superfície exterior se apresente lisa? 

   

 

 

 

 

 

                                                                 

2 Normalmente o Equipamento aguenta até 25% do peso que está definido. 
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 Proteções em caso de rotura de máquinas, partes desta ou materiais Sim Não Obs. 
2.52. As máquinas que, pela velocidade dos seus órgãos, pela natureza 

dos materiais que são construídos ou em virtude das condições 
particulares de trabalho apresentem riscos de rotura, com 
consequentes projeções violentas de elementos ou de materiais de 
laboração, possuem invólucros ou blindagens protetoras que 
resistam ao choque ou que retenham os elementos ou os materiais 
projetados? 

   

2.53. As proteções referidas no nº anterior impedem o acesso à zona 
perigosa, durante as operações? 

   

2.54. As proteções referidas no nº anterior não interferem com a 
realização da tarefa? 

   

2.55. Nos casos em que a observação das operações é fundamental, os 
painéis protetores são transparentes e possuem rigidez adequada? 

   

 Equipamento mecânico de transmissão de força motriz Sim Não Obs. 
2.56. Os veios, tambores, correias, cadeias de transmissão, cilindros e 

cones de fricção, engrenagens e todos os outros órgãos ou 
elementos de transmissão estão protegidos ou encontram-se em 
zonas inacessíveis? 

   

 Veios, correias e cabos de transmissão Sim Não Obs. 
2.57. Os veios, correias e cabos de transmissão, que estejam no todo ou 

em parte a uma altura de 2 m do pavimento ou da plataforma de 
trabalho estão protegidos ou estão em posição inacessível?   

   

2.58. As proteções referidas no número anterior estão colocadas de tal 
modo que impedem o acesso fácil ao espaço compreendido entre o 
resguardo e o elemento a proteger? 

   

Encravamento dos dispositivos de proteção Sim Não Obs. 
2.59. Os dispositivos de proteção amovíveis têm um sistema tal que 

impede a sua remoção quando a máquina está em movimento ou 
provoca a paragem da máquina no ato da remoção ou abertura da 
máquina? 

   

2.60. Os protetores referidos na alínea anterior também não permitem o 
funcionamento da máquina quando este não está bem posicionado? 

   

Proteção da máquina na zona de operação Sim Não Obs. 
2.61. Os órgãos das máquinas e as correspondentes zonas de operação, 

que podem constituir perigo estão protegidos(as)? 
   

2.62. Nas máquinas de corte, a ferramenta de corte está protegida de 
modo a impedir que as mãos do trabalhador contactem com ela? 

   

2.63. Nos tornos, os pratos de grampos e de ponto têm um resguardo que 
os envolva de maneira a impedir o contacto com o trabalhador 
quando estão em movimento? 
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Proteção da máquina na zona de operação (cont.) Sim Não Obs. 
2.64. Nas prensas há proteções a envolver a ferramenta de modo a torná-

la inacessível às mãos do trabalhador quando a punção desce? 
   

2.65. As guilhotinas têm um sistema eficaz de frenagem que impeça o 
acesso das mãos do trabalhador às zonas de corte, durante a 
descida da lâmina? 

   

2.66. Os comandos utilizados para pôr em funcionamento os 
equipamentos anteriores são bimanuais por forma a assegurar que 
as mãos do trabalhador estejam sempre fora da zona de perigo? 

   

2.67. Sempre que as máquinas ou elementos das máquinas sejam 
acionados por pedais, existe algum sistema de encravamento 
automático em caso de o trabalhador permanecer com parte do 
corpo nas zonas de perigo? 

   

 

Atenção: 

 Solicitar listagem dos Equipamentos de Trabalho utilizados nas tarefas em análise 

 Solicitar Manual de Instruções do respetivo equipamento. Caso não tenham, pedir 
contacto do fornecedor e referência do equipamento 
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C - Movimentação Manual de Cargas (MMC) /Posturas de Trabalho/Risco de 
Sobreesforço 

(DL 330/93 de 25 de Set.) 

 

C1. Existe MMC nas Tarefas em Análise? N  S  …………………………. 

1.1. Se SIM identificar as Características da Carga  

 

 Peso da carga: ……………………Kg / L (tornear a opção correcta) 

 Carga muito volumosa  

 Carga difícil de agarrar (sem pegas fáceis  arestas cortantes ) 

 Carga com equilíbrio instável 

 

1.2. Avaliação das Condições de Realização (assinalar opções correspondentes) 

 O operador permanece no mesmo espaço enquanto manuseia a carga 

 O operador desloca-se com a carga em mãos 

 Distância aproximadamente percorrida ………………………..metros 

 Devido às características das instalações, a MMC apenas pode ser realizada mediante 
movimento de torção do tronco 

 Devido às características das instalações, a MMC apenas pode ser realizada com o corpo 
em posição instável  

 O operador aplica técnicas inadequadas aquando da MMC (especificar quais) 

 O pavimento é irregular, com saliências ou cavidades perigosas 

 O pavimento não apresenta caraterísticas antiderrapantes 

 O pavimento é desnivelado implicando MMC em diversos níveis 

 A localização das ferramentas/componentes de trabalho é adequada tendo em conta a 
frequência de utilização 

 A altura do PT é inadequada para as exigências da tarefa e estatura do operador 

 Observações:  
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D - Outras Ações vs Posturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Sim Não Obs. 
1.1. O operador levanta cargas com tronco fletido e pernas 

esticadas? 
   

1.2. O operador levanta/deposita cargas acima do nível do ombro?    
1.3. Manuseamento de cargas com tronco fletido?    
1.4. Manuseamento de cargas acima do nível do ombro?    
1.5. O operador está de pé por períodos superiores a 30 minutos, 

sem se movimentar?    

1.6. O operador exerce forças para puxar/empurrar em zonas de 
difícil alcance? 

   

1.7. Manuseamento de cargas em zonas de difícil acesso?    
1.8. O operador recorre a ajudas mecânicas em mau estado de 

conservação/manutenção 
   

1.9. Quando há necessidade de transportar carga em mãos, o 
operador reparte as cargas totais em cargas mais pequenas? 

   

1.10. Distribui equilibradamente as cargas     
Modos operatórios associados à utilização de FERRAMENTAS Sim Não Obs. 
1.11. O operador é obrigado a adotar posições forçadas na mãos, 

braços e corpo como resultado das ferramentas de trabalho 
   

1.12. As ferramentas pesadas dispõem de mecanismos de apoio ou 
suspensão?    

1.13. O operador é obrigado a realizar operações de força devido ao 
estado degradado da ferramentas?  

   

1.14. As ferramentas estão adaptadas à mão de operação principal do 
operador (esquerda/direita)  

   

Quando as tarefas exigem posturas forçadas ou movimentos 
repetitivos Sim Não Obs. 

1.15. O operador permanece na mesma postura durante grande 
parte do dia de trabalho?  

   

1.16. As posições de agachado ou ajoelhado são adotadas com 
frequência 

   

1.17. Realizam-se repetidamente movimentos de pinça com força 
extrema com os dedos da mão?    

1.18. Realizam-se ações de força com as mãos e flexão, extensão ou 
rotação extrema 
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E - Equipamentos de Proteção Individual  (EPI)  

(DL 348/93 de 1 de Out.) 

E1. A tarefa em questão exige a utilização de EPI?  

S    N  (passar alínea G) 

 

E2. Identificar na listagem abaixo as regiões corporais que merecem proteção aquando 
da realização da tarefa 

 Cabeça 

 Olhos 

 Rosto 

 Vias Respiratórias 

 Ouvidos 

 Membros Inferiores 

 Joelhos 

 Pés 

 Membros superiores 

 Mãos 

 Corpo completo  

 

E3. Existe disponível o EPI para as regiões assinaladas anteriormente? 

Cabeça   S      N      NA  
Olhos   S      N      NA  
Rosto   S      N      NA  
Vias Respiratórias         S      N      NA  
Ouvidos   S      N      NA  
Membros Inferiores      S      N      NA  
Joelhos   S      N      NA  
Membros superiores   S      N      NA  
Mãos   S      N      NA  
Corpo completo   S      N      NA  

 

E4. Existe informação disponível no local de trabalho sobre o modo de utilização 
dos EPI e o fim a que se destinam? 

Cabeça   S      N      NA  
Olhos   S      N      NA  
Rosto   S      N      NA  
Vias Respiratórias         S      N      NA  
Ouvidos   S      N      NA  
Membros Inferiores      S      N      NA  
Joelhos   S      N      NA  
Membros superiores   S      N      NA  
Mãos   S      N      NA  
Corpo completo   S      N      NA  
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E5. Identificação do EPI utilizado aquando da realização da tarefa em análise: 

 Proteção da cabeça: Capacete   Boné reforçado no interior   
 Proteção dos Olhos  
 Proteção do Rosto 
 Proteção das Vias Respiratórias:   Ap. Filtrante    Ap. Isolante  
 Protetores auditivos:  Abafadores    Tampões  
 Proteção dos Pés: Sapato    Bota    Botim    Galocha  
 Joalheiras  
 Fato completo impermeável 
 Fato completo para proteção química 
 Luvas contra ação química 
 Luvas contra ação mecânica 
 Luvas de látex para trabalhos em tensão 
 Proteção contra Quedas (arnês, cordas, ...) 
 Nenhum  

 

E6. Avaliação do estado de conservação do EPI  

 

Identificação do EPI Adequado Inadequado Observações 

    

    

    

    

 

E7. Avaliação da correta utilização do EPI  

 

Identificação do EPI Adequado Inadequado Observações 
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E8. Avaliação da adequabilidade do EPI utilizado  

(preencher após conhecimento das especificações técnicas do EPI) 

 

Identificação do EPI Adequado Inadequado Observações 

    

    

    

    

 

Atenção: 

 Solicitar listagem de EPI distribuídos 

 Solicitar Fichas Técnicas dos EPI (Caso não tenham pedir contacto do fornecedor e 
referência do equipamento) 

 

  



Apêndice 5 

259 

F - Características das instalações 

F1. Avaliação das Vias de Circulação e Acesso 

Vias de circulação Sim Não NA 
1.1. O pavimento é regular e está em bom estado de conservação? 

(sem saliências ou cavidades perigosas) 
   

1.2. O pavimento apresenta caraterísticas antiderrapantes?    
1.3. O pavimento está em bom estado de limpeza?    
1.4. As vias de circulação encontram-se bem delimitadas?    
1.5. Ausência de obstáculos a transpor nas vias de circulação?    
1.6. Na existência de obstáculos a transpor, existe sinalização 

adequada para o Risco de Queda? 
   

1.7. Ausência de obstáculos a baixa altura?    
1.8. Na presença de obstáculos a baixa altura existe sinalização de 

segurança a alertar para o risco de embate contra estruturas 
fixas? 

   

1.9. Nos obstáculos a baixa altura, as superfícies cortantes, 
pontiagudas ou outras (caso existam) estão 
convenientemente protegidas? 

   

1.10. Nas vias de passagem e saídas em que haja perigo de queda 
livre, existem resguardos laterais (altura de 0,90 cm) e, se 
necessário, rodapés com altura mínima de 0,14 m) 

   

1.11. As vias de circulação de carros, empilhadores ou outros 
meios de transporte de mercadoria estão planeadas de modo 
a evitar ângulos e curvas bruscas, rampas muito inclinadas, 
passagens estreitas e tetos baixos? (sublinhar o que não se 
verifica) 

   

1.12. As vias de circulação destinadas a veículos estão distanciadas 
das portas, dos portões, das passagens para peões, dos 
corredores e das escadas de modo a não constituírem perigo 
para os seus utilizadores? 

   

1.13. As vias de circulação que se destinam ao trânsito de pessoas 
e veículos têm largura suficiente que garanta a segurança de 
uns e de outros? 

   

1.14. As vias de circulação estão bem delimitadas (a todo o 
comprimento e de cada lado, por um traço nítido e mantidas 
livres de qualquer obstáculo)? 

   

Escadas Sim Não NA 
1.15. O acesso ao posto de trabalho é feito por escadas    
1.16. As escadas de acesso, ao posto de trabalho, têm uma largura 

mínima de 1,20 m? 
   

1.17. Os degraus são todos da mesma dimensão, uniformes e 
possuem características antiderrapantes? 

   

1.18. As escadas possuem um corrimão e estão devidamente 
sinalizadas? 
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Rampas Sim Não NA 

1.19. O acesso ao posto de trabalho é feito por rampas?    

1.20. As rampas têm uma inclinação aceitável e são dotadas de 
características antiderrapantes?    

1.21. As rampas estão em bom estado de conservação e limpeza?    

 

F2. Características e dimensões dos Postos de Trabalho 

 Sim Não NA 
2.1. A distância entre as máquinas permite a realização das 

tarefas sem risco de colisão (mínimo de 0,6 m)?   
 

2.2. Nos postos de trabalho cuja altura do plano de trabalho seja 
demasiado alto (para o operador/tipo de trabalho) são 
utilizadas plataformas/estrados por forma a otimizar a altura 
do posto de trabalho?   

 

2.3. As plataformas/estrados referidos no ponto anterior são 
suficientemente largas por forma a minimizar o risco de 
queda?   

 

2.4. Caso a resposta à alínea anterior seja negativa existem 
guarda-corpos a uma altura mínima de 0,9 m?   

 

2.5. Nos postos de trabalho com predominância da postura de pé 
existe Tapete anti-fadiga?   

 

2.6. As dimensões adotadas em cada posto de trabalho permitem 
a realização de movimentos seguros e posturas confortáveis?   

 

Plano de trabalho Sim Não NA 
2.7. As dimensões do plano de trabalho são adequadas face às 

necessidades?   
 

2.8. Existe espaço para apoiar os antebraços e mãos?    
2.9. O plano de trabalho é regulável em altura?    
2.10. Caso a resposta anterior seja negativa, o plano de trabalho 

tem uma altura para as características do seu utilizador?   
 

2.11. Existe espaço suficiente para as pernas e mudanças de 
posição   

 

2.12. As arestas e esquinas, da superfície de trabalho, são 
boleadas?    
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F3. Características do assento  

Cadeira ADQ INAD INEX Observações 
Encosto 
Alto   

Médio  
Baixo  

Regulável em 
altura 

    
Não permite apoio da 
coluna dorsal  
Não permite apoio da 
coluna lombar  
O apoia-braços não permite 
adequada aproximação à 
mesa  
* Se inexistente, identificar 
se é necessário   

Regulável em 
inclinação    

Assento  

Largura    

Profundidade    
Regulável em 
altura 

   

Regulável em 
inclinação 

   

Almofadado    
Com bordo 
anterior rombo 

   

Revestido de 
material 
absorvente 

   

Di
sp

os
iti

vo
s d

e 
re

gu
la

çã
o 

Acessíveis    

Acionamento fácil    

Fiáveis e Seguros    

Apoia – braços *    

Apoia-pés    

Estabilidade (possui 5 rodas)    
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F4. Ambiente Térmico (Ventilação e Qualidade do ar) 

 

4.1. Características relativas ao Posto de Trabalho – Ambiente Físico 

Ambiente Térmico 
Avaliação: Objetiva   

Subjetiva   
Adequado Inadequado Inexistente 

Ventilação natural     

Ventilação artificial    

Temperatura     

Sistema de climatização natural    

Sistema de climatização artificial    

Qualidade do Ar    
Observações: 
Muito Calor                              Muito Frio   
Posto de trabalho muito soalheiro  
A localização dos sistemas de ventilação natural (janelas/portas) expõe os 
trabalhadores a correntes de ar?  
A localização de sistemas de ventilação/climatização artificial expõe os trabalhadores 
a correntes de ar (quentes/frias)?  
Outras:    
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 

 

F5. Avaliação da Exposição à Vibrações 

 Sim Não Obs. 
5.1. São utilizadas ferramentas que transmitam vibrações mão-braço?    
5.2. As máquinas usadas neste posto de trabalho produzem vibração?    
5.3. Existem vibrações produzidas nos postos de trabalho vizinhos e que 

se sentem no posto de trabalho em análise através do solo?   
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F6. Avaliação da Exposição ao Ruído 

 Sim Não Obs. 
6.1. Existe ruído no local onde é realizada a tarefa?    
6.2. Existe avaliação dos níveis de ruído?    
6.3. Devido ao ruído, presente no local onde se realiza esta tarefa, é 

frequente a elevação da voz nas conversas entre pessoas que se 
encontram a menos de meio metro de distância?   

 

6.4. O ruído existente é proveniente das máquinas ou equipamentos 
utilizados na tarefa em avaliação?   

 

6.5. O ruído existente é proveniente das máquinas ou equipamentos 
existentes na proximidade do posto de trabalho em estudo?   

 

6.6. Existe sinalização que obrigue ao uso de EPI?    
6.7. A tarefa requer a perceção de sinais sonoros?    
6.8. Os tetos, portas, divisórias, janelas, pavimentos  etc., possuem 

materiais ou estruturas adequadas para permitir o adequado 
isolamento sonoro?   

 

 

6.9. Identificação das fontes de ruído  

 

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

 

6.10. Avaliação do nível de ruído, nos vários locais onde o operador se encontra, aquando da 
realização da tarefa 

Local do posto 
de trabalho Dia de medição 

Nível de pressão 
sonora [dB (A)] 

Nível Pico  

[dB (C)] 
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F7. Características gerais da iluminação  

Avaliação Subjetiva do 
Ambiente Luminosos 

Adequada Inadequada Inexistente 

Iluminação Natural    

Iluminação Artificial Geral    

Iluminação Artificial Localizada    

Tipo de Lâmpadas Utilizadas: 
Iluminação Artificial Geral 
Incandescentes  
Halogéneo   
Fluorescente:  Tubular    compacta   

Iluminação Artificial Localizada 
Incandescentes  
Halogéneo   
Fluorescente:  Tubular     Compacta  

Tipo de luminária: (se não aplicável deixar em branco) 

Direta                          Indireta                       Difusa    

Cores Envolvimento: 
Parede 
Cor .................... 
Mate Brilhante 

Chão 
Cor .................... 
Mate Brilhante 

Plano Trabalho 
Cor .................... 
Mate Brilhante 

 

7.1. Avaliação dos níveis de iluminação nos vários locais onde o operador se encontra 
aquando da realização da tarefa 

Local do posto 
de trabalho Dia de medição Hora da medição 

Nível de iluminação 
[lux] 

    
    
    
    

 Sim Não Obs. 
7.2. A iluminação é suficiente para as exigências da tarefa?    
7.3. A iluminação é excessiva e ofuscante para as exigências da tarefa?    
7.4. A localização das fontes de luz é adequada, face à disposição do 

posto de trabalho?   
 

7.5. Quando a luz natural é excessiva, existem lamelas de proteção nas 
janelas?   

 

7.6. Na realização desta tarefa existem focos de luz suscetíveis de 
causar encandeamento aos operadores?   

 

7.7. A localização das luminárias cria sombras no local de trabalho 
comprometedoras da realização das tarefas?   

 

7.8. Os focos de luz encontram-se em bom estado de conservação e 
limpeza?    
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F8. Sinalização de Segurança e Saúde 

Sinalização de Proibição para comportamentos perigosos Sim Não NA 
1.22. A sinalização de proibição é adequada e suficiente para as 

exigências desta tarefa? 
   

1.23. Quando representada por pictograma, este é facilmente percetível?     
1.24. A sua localização é adequada?    
1.25. Está em bom estado de conservação?    

Sinalização de Aviso para advertência de perigo ou risco Sim Não NA 
1.26. A sinalização de aviso é adequada e suficiente para as exigências 

desta tarefa? 
   

1.27. Quando representada por pictograma, este é facilmente percetível?     
1.28. A sua localização é adequada?    
1.29. Está em bom estado de conservação?    

Sinalização de Obrigação para imposição de comportamentos seguros Sim Não NA 
1.30. A sinalização de obrigação é adequada e suficiente para as 

exigências desta tarefa? 
   

1.31. Quando representada por pictograma, este é facilmente percetível?     
1.32. A sua localização é adequada?    
1.33. Está em bom estado de conservação?    

 

  



Apêndice 5 

266 

G - Riscos Elétricos 

 

G1. Riscos de Contacto Direto/Indireto 

 Sim Não NA 
1.1. Na tarefa em avaliação são utilizados 

equipamentos/ferramentas elétricas?  
   

1.2. Os condutores elétricos presentes no local de trabalho 
estão devidamente isolados? 

   

1.3. As fichas e tomadas, presentes no local de trabalho em 
avaliação, são compatíveis para que as partes sob tensão 
não fiquem visíveis quando estão encaixadas? 

(Verificar se ficam bem encaixadas) 

   

1.4. As tomadas de corrente e as fichas possuem as proteções 
básicas necessárias para garantir segurança na sua 
utilização e estão em bom estado de conservação? 

   

1.5. Existe sinalização quanto ao perigo de eletricidade nos 
quadros elétricos anexos/próximos dos equipamentos? 

   

1.6. Os quadros elétricos estão protegidos para que o acesso às 
zonas sob tensão seja impedido? 

   

1.7. Existem dispositivos (difusores ou disjuntores) que cortem 
a energia sempre que esta sofra uma sobrecarga? (proteção 
contra o risco de sobrecarga ou curto-circuito) 

   

1.8. A instalação elétrica possui disjuntores/interruptores 
diferenciais? 

   

1.9. Se SIM qual a sensibilidade desses equipamentos 
I∆n ≤ 30 mA         30 mA < I∆n ≤ 1000 mA          I∆n > 1000 mA 

   

1.10. Na ausência de algum destes dois sistemas anteriores, 
existe duplo isolamento, separação de circuitos ou uso de 
tensão de segurança? 

   

1.11. Caso exista, nos PT em avaliação, os fios ou cabos elétricos 
fixos ou presentes no solo possuem proteções contra ações 
mecânicas? 

   

1.12. As extensões utilizadas no local de trabalho dispõem de 
tomada de terra? 
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H - Outras Avaliações para Aplicação do QEC (Quick Exposure Check) 
COSTAS 

(A) – Quando realiza a tarefa, as costas encontram-se: (selecionar a pior situação) 
A1   - Sempre NEUTRAS (≤20º) 
A2   - Com MODERADA flexão/rotação/inclinação lateral (>20º e < 60º) 
A3   - Com EXCESSIVA flexão/rotação/inclinação lateral (≥ 60º) 

 (B) – Selecionar APENAS UMA das duas seguintes opções de tarefas e assinalar a opção 
correta: 

Tarefas estáticas de pé/sentadas. As costas permanecem estáticas a maior parte do 
tempo? 

B1   - Não  
B2   - Sim 

Tarefas de Levantamento, Puxar/Empurrar ou transporte de cargas (MMC). O 
Movimento das costas é? 

B3  - Pouco Frequente (à volta de três vezes por minuto ou menos)  
B4  - Frequente (por volta de oito vezes por minuto) 
B5  - Muito Frequente (por volta de 12 vezes por minuto) 

OMBROS/BRAÇOS 
 (C) – Durante a realização da tarefa, as mãos encontram-se: 

C1   - ATÉ ou ABAIXO da altura da CINTURA 
C2   - AO NÍVEL do PEITO 
C3   - ATÉ ou ACIMA da altura dos OMBROS 

(D) – Os movimentos Ombro/Braço são: 
D1   - POUCO FREQUENTES (apenas alguns movimentos intermitentes) 
D2   - FREQUENTES (movimentos regulares com algumas pausas) 
D3   - MUITO FREQUENTES (movimentos quase sempre contínuos) 

PUNHO/MÃO 
(E) – A tarefa é realizada com: (selecionar a pior situação) 

E1   - articulação do punho numa posição NEUTRAL ou quase neutral 
(<15º) 

E2   - desvio do punho em relação à posição neutral (flexão/extensão; 
desvio radial/ulnar > 15º) 

(F) – Repetitividade de movimentos similares: 
F1   - ≤ a  10 vezes/minuto 
F2   - 11 a 20 vezes/minuto 
F3   - > 20 vezes/minuto 

PESCOÇO 
(G) – Quando realiza a tarefa, o pescoço está fora da posição neutral (flexão/inclinação 

lateral é excessiva se ≥ 20º): 
G1   - Não (se < 20º) 
G2   - Sim, ocasionalmente 
G3   - Sim, continuamente            
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Fiabilidade na Avaliação de Risco: Estudo Comparativo de Métodos 
Semi-quantitativos de Avaliação de Risco em Contexto Ocupacional 

 

 

Caro Analista, 

 

 
 

Desde já agradeço a sua participação e apelo a que responda a TODAS as questões! Só assim o 

estudo será possível de se concretizar. 

 

Este Questionário foi desenvolvido especificamente para o estudo intitulado "Fiabilidade na 

Avaliação de Risco: Estudo Comparativo de Métodos Semi-quantitativos de Avaliação de 

Risco em Contexto Ocupacional", desenvolvido por Filipa Catarina Vasconcelos da Silva 

Pinto Marto Carvalho, no âmbito do Doutoramento na Especialidade de Ergonomia a 

decorrer na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sair e limpar inquérito Carregar inquérito incompleto Seguinte >> 
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Fiabilidade na Avaliação de Risco: Estudo Comparativo de Métodos Semi-
quantitativos de Avaliação de Risco em Contexto Ocupacional 

 
       0%                     100% 

 
Regras de Preenchimento do Questionário 

 
Caro Analista, 
 
Este Questionário está dividido em duas partes: 

• Na 1ª PARTE pretende-se que faça a aplicação de 4 Métodos de Avaliação de Risco de natureza Semi-
quantitativa (MARSqt) a 6 Situações identificadas em 2 tarefas (Tarefa A e Tarefa B) analisadas 
previamente numa empresa do Ramo Industrial - Sector Têxtil, dedicada à produção de AirBags (ABs); 

• Na 2ª PARTE pretende-se que responda a um conjunto de questões que ajudam na caracterização da 
amostra de analistas.  

A 1ª PARTE do questionário começa com a Identificação da Tarefa objeto de avaliação (ex: Parte 1 - Tarefa A), sua 
Descrição e com a apresentação de um conjunto de informações que se considera importante ter em conta 
aquando de uma Avaliação de Risco (pede-se que leia atentamente toda essa informação). Para cada Tarefa está 
disponível um pequeno filme. 
 
De seguida serão apresentadas (UMA a UMA) as situações objeto de análise (num campo a CINZA), através da 
apresentação de uma tabela com os seguintes campos preenchidos: 
 Descrição da situação encontrada; Circunstância perigosa identificada; Imagem ilustrativa da situação (caso 
exista); Perigo associado, respetivo Risco e Consequência associada; Para além desta informação poderá ainda 
ser apresentada informação adicional característica de cada uma das situações objeto de análise.  
Após a apresentação de cada Situação é solicitado que faça a estimativa das variáveis usadas por cada um 
dos 4 MARSqt aqui propostos (Método de Matriz Simples (3x3); Método de Matriz Simples BS 8800; Método de 
Matriz Composta-P e Método de WTF). 
 
OBSERVAÇÕES: 

• A par de cada método serão sempre apresentadas as variáveis usadas nesse método e descritores associados 
a cada um dos níveis das escalas; 

• Se tiver necessidade de rever algum do conteúdo referente à descrição da tarefa coloque a barra de 
deslocamento vertical  (apresentada à direita) no respetivo sítio (início) do questionário; 

• O Questionário só avança quando todas as situações tiverem sido avaliadas por todos os métodos propostos. 
Caso tenha deixado algum campo em branco surge uma mensagem de erro.  Neste caso, deve procurar os 
campos que se esqueceu de preencher (geralmente são destacados a vermelho os campos não preenchidos); 

• O Tempo previsto para o seu preenchimento completo é de aproximadamente 30 min; 
• Não precisa de preencher o Questionário todo de uma só vez, pode sempre optar por "Continuar mais tarde"; 
• ATENÇÃO: Não abandone o preenchimento do questionário sem previamente clicar no botão "Continuar 

mais tarde", mesmo que seja por pouco tempo; 
• No Cabeçalho do questionário está disponível uma barra de indicação da progressão do seu preenchimento. 

Este estudo pretende fazer uma comparação INTRA-ANALISTA pelo que a 1ª parte do Questionário terá que ser 
novamente respondida após um período de 5 meses. Por esta razão pedimos que nos deixe o seu contacto de e-
mail para viabilizar esta etapa do estudo. 

(ATENÇÃO: Todas as informações recolhidas SÃO CONFIDENCIAIS e serão exclusivamente utilizadas no 
âmbito deste estudo). 

 
* Escreva aqui o seu email  
   Verifique o formato da sua resposta. 
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Fiabilidade na Avaliação de Risco: Estudo Comparativo de Métodos Semi-
quantitativos de Avaliação de Risco em Contexto Ocupacional 

 
       0%                         100% 

   
PARTE 1 - Avaliação de Risco - TAREFA A 

TAREFA A - PRENSA  FILME da TAREFA  

Breve descrição da tarefa: 

A operadora tem que retirar as peças (ABs) (dois ABs por operação) que se encontram presas aos cabides 
pendurados no AEREO (equipamento que permite fazer a distribuição do trabalho ao longo de toda a linha de 
produção), colocar sobre o molde (que se encontra sobre a bancada da prensa) e, fazendo pressão com as duas 
mãos, deve encaixar a peça no cortante (Figura 1). 

De seguida, deve colocar panos de desperdício por cima das peças, segurar nos manípulos da prensa, deslocá-la 
para a posição desejada e acionar os botões (que se encontram nos manípulos) por forma a esta descer (Figura 2). 

 
Figura 1 – Exemplo de um cortante ou molde 

utilizado na Prensa.  

 
Figura 2 – Prensa e respetivos botões de 

acionamento. 

Após esta operação, deve desviar a prensa e retirar a peça do molde, verificando, de seguida, se ficou cortada 
corretamente e sem obstruções nos buracos. Depois de confirmar que a operação foi bem executada, através do 
controlo visual realizado peça a peça, deve carimbá-la e colocá-la, novamente, pendurada, para que esta possa 
seguir para outro posto de trabalho após acionamento do botão que faz deslocar o cabide ao longo do AEREO, 
recomeçando tudo de novo. 

Ao longo da realização destas operações, a operadora poderá ter que intercalar com outras sub-tarefas, tais 
como: 

a) Retirar, com a ajuda de uma tesoura (Figura 3), restos que ainda ficaram agarrados ao ABs, após corte com a 
prensa; 

b) Limpar os resíduos de tecidos instalados no molde, com auxílio de uma pistola de ar comprimido (Figura 4) 
e/ou de uma ferramenta manual pontiaguda (Figura 5) (1 limpeza por cada 10 ABs cortados); 

c) Fazer controlo de qualidade, de 1 peça em cada 20, recorrendo ao uso da matriz (Figura 6) localizada na 
bancada de apoio lateral; 

d) Mudar de molde cortante (quando muda de modelo ou quando o molde fica embotado); 

e) Retificar medidas, aquando da sub-tarefa anterior, com auxílio da matriz de controlo de qualidade, localizada na 
bancada de apoio lateral; 

f) Limpar superfície inferior da prensa com recurso a uma escova de aço (Figura 7); 

g) Colocar panos de desperdício dentro do caixote de lixo que se encontra 60 a 80cm de distância do posto de 
trabalho, junto à mesa lateral de apoio; 

h) Anular cabide com ABs se o mesmo não respeitar determinados requisitos pré - definidos, procedendo de 
acordo com a instrução de trabalho disponível para esse efeito.  

http://areas.fmh.utl.pt/~fcarvalho/filipa/Doutoramento/TratamentoDados/TA.wmv
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Figura 3 – Exemplo da 
tesoura utilizada na 

Prensa. 

 
 

Figura 4 – Pistola de ar 
comprimido utilizada 

na Prensa. 

 
 
 
 

Figura 5 – Ferramenta 
Pontiaguda utilizada na 

Prensa. 

 
 
 

Figura 6 – Exemplo de uma 
 Matriz utilizada na Prensa. 

 
 
 

Figura 7 – Escova de aço 
para limpeza da superfície 

inferior da prensa. 
 
  
Informação importante para a Avaliação de Risco: 

• Duração da tarefa: Variável - média de 3 a 4 horas no dia 
• Nº médio de ABs realizados: 300 ABs/dia 
• Trabalho repetitivo: SIM 
• Duração do ciclo: 0,7 min. ou 42,55 seg. (desde que pega no primeiro AB até que clica no botão de 

acionamento do AEREO) 
• Postura adotada: sempre de pé 
• A operadora classifica a tarefa como: MUITO STRESSANTE, com EXIGÊNCIAS VISUAIS ALTAS (devido 

ao controlo de qualidade) 
• Força máxima exercida: ALTA 
• Nº de operadoras que realizam esta tarefa: 1 
• Antiguidade da operadora nesta tarefa: > a 6 anos 

2* SITUAÇÃO 1  

Descrição da 
Situação  

Circunstância 
Perigosa  Imagem Perigo Risco Consequência 

O corte na prensa 
faz muito 

desperdício de 
tecido que se 
acumula no 

pavimento. Este 
tecido é muito 
escorregadio! 

Acumulação de 
Tecido 

escorregadio no 
pavimento e no 

degrau 

 

Piso escorregadio 
(tecido) 

Risco de queda ao 
mesmo nível/a 

diferentes níveis 

Traumatismos 
diversos / Lesões 

superficiais 

 
Aspetos a ter em consideração na avaliação: 
 
Medidas de Segurança Existentes: Baixa frequência de limpeza do pavimento; 
 
Observações:  

1. Já ocorreram vários Acidentes de Trabalho (AT) como consequência do piso se tornar escorregadio pela 
presença de desperdícios; 

2. A operadora intercala este Posto de trabalho (PT) com o PT - Corte por laser, o que obriga a diversas 
deslocações diárias entre os dois PT. Não há registos de AT motivados por tropeção ou queda. A operadora 
refere já estar habituada à dimensão da palete. Geralmente, entra lateralmente para o PT e sai também 
lateralmente em relação ao PT. Nunca aconteceu ter caído devido à profundidade do estrado/palete. 
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  G (escolher entre 1 e 3) P (escolher entre 1 e 3) 

Método de Matriz Simples (3x3) �  �   

 
 
Método de Matriz Simples (3x3) 
 

Escala da Gravidade (G): 

1 - Extremamente danoso - Amputações, fraturas maiores, intoxicações, lesões múltiplas, lesões fatais; Cancro e 
outras doenças crónicas que reduzam severamente a vida; 

2 - Danoso - Lacerações, queimaduras, perturbações, entorses, fraturas menores, surdez, dermatoses, asma, 
lesões músculo-esqueléticos, doenças que conduzem a uma incapacidade menor; 

3 - Ligeiramente danoso -Danos superficiais: cortes; traumatismos ligeiros, irritação dos olhos por pó; Mal-estar 
e Irritação, tais como: dores de cabeça, desconforto; 

 
Escala da Probabilidade (P): 
 
1 - Alta - O dano ocorrerá sempre ou quase sempre; 
2 - Média - O dano ocorrerá em algumas ocasiões; 
3 - Baixa - O dano ocorrerá raras vezes; 
 
 
 
 
3 * 

  G (escolher entre 1 e 3) P (escolher entre 1 e 4) 

Método de Matriz Simples BS 8800 �  �   

 
 
Método de Matriz Simples BS 8800  
 
Escala de Gravidade dos danos (G): 
 
1 - Extrema - Doença aguda que provoque morte, doença terminal, incapacidade permanente significativa, Lesões 

mortais, amputações, lesões múltiplas, fraturas graves; 
2 - Moderada - Perda parcial de audição, dermatites, asma, lesões relacionadas com o trabalho nos membros 

superiores, doença passível de provocar incapacidade permanente menor, dilaceração, feridas abertas ou 
cortes profundos, queimaduras, entorses e distensões graves, concussões, fraturas menores; 

3 - Ligeira - Incómodo ou perturbação e irritação (ex.: dores de cabeça) doença temporária que provoque 
desconforto (ex.: diarreia), lesões superficiais, feridas e cortes menores, irritação ocular provocada por poeira; 

 
Escala da Probabilidade (P): 
 
1 - Muito Provável (Esperado) - Tipicamente acontece pelo menos uma vez por semestre a um indivíduo; 
2 - Provável / Possível - Tipicamente acontece pelo menos uma vez em cada 5 anos a um indivíduo;  
3 - Pouco Provável - Tipicamente acontece pelo menos uma vez na vida de trabalho de um indivíduo; 
4 - Muito Improvável - Menos de 1% de possibilidade de ocorrer na vida de trabalho de um indivíduo; 
 
Nota: as categorias dos danos são melhor definidas através da apresentação de exemplos, contudo os exemplos acima 
listados não são exaustivos. 
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4 * 

  F (escolher entre 
1 e 5) 

S (escolher entre 
1 e 5) 

Ps (escolher 
entre 1 e 5) 

N (escolher 
entre 1 e 5) 

Método de Matriz 
Composta - P �  �   �  �   

 
 
Método de Matriz Composta-P 
 
Escala de Frequência (F): 
 
1 - Frequente 
2 - Provável 
3 - Ocasional 
4 - Remoto 
5 - Improvável 
 
Escala de Severidade (S): 
 
1 - Catastrófico - Morte; Lesão com incapacidade permanente; perda do sistema ou danos ambientais muito 

graves; 
2 - Crítico- Danos graves; lesões com incapacidade temporária ou permanente mas de pequena percentagem ou 

perda parcial do sistema ou danos ambientais graves; 
3 - Marginal - Lesões menores com ou sem incapacidade temporária mas pouco graves, danos no sistema ou no 

ambiente pouco graves; 
4 - Negligenciável - Lesões pequenas sem qualquer tipo de incapacidade, danos no sistema ou no ambiente 

insignificantes ou desprezáveis;  
5 - Insignificantes - Sem lesões corporais ou danos para o sistema; 
 
Escala de Procedimentos e Condições de Segurança (Ps): 
 
1 - Não existem ou não são conhecidas; 
2 - Sérias deficiências; 
3 - Algumas deficiências nos procedimentos e falta de implementação de outros; 
4 - Suficientes, mas melhoráveis;  
5 - Muito Boas - Suficientes e bem implementadas; 

Escala de Nº de pessoas afetadas (N): 
 
1 - > ou = 51; 
2 - [31 - 50]; 
3 - [11 - 30]; 
4 - [4 - 10];  
5 - [1 - 3]; 
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5 * Atenção: Neste método pode optar por um valor que se enquadre no intervalo dos valores das escalas 
sugerido.  

  Fc (escolher entre 1 e 100) Fe (escolher entre 5 e 100) Fp (escolher entre 1 e 100) 

Método de WTF �  �   �  

 
 
Método de WTF 
 
Fator Consequência (Fc): 
 
100 - Catastrófico – Muitas vítimas mortais. 
  50 - Vários mortos. 
  25 - Morte – Acidente mortal. 
  15 - Lesões Graves – Incapacidade permanente / Amputação. 
    5 - Lesões com baixa – Incapacidade temporária. 
    1 - Pequenos ferimentos – Lesões ligeiras; contusões, golpes, etc. 
 
 
Fator Exposição (Fe): 
 
100 - Contínua – Muitas vezes/dia. 
  60 - Frequente – Aproximadamente 1vez/dia. 
  50 – Ocasional – MAIS que 1 vez/semana e MENOS 1vez/mês. 
  40 - Irregular – MAIS que 1 vez/mês e MENOS que 1 vez/ano. 
  10 - Raro – Sabe-se que ocorre, mas com baixíssima frequência. 
    5  - Pouco provável - Não se sabe se ocorre mas é possível que possa ocorrer. 
 
 

Fator Probabilidade (Fp): 

100- Muito provável Acidente como resultado mais provável e esperado, se a situação de risco ocorrer. 
  60 - Possível É muito possível que ocorra, Acidente como perfeitamente possível. Probabilidade de 50%. 
  30 - Raro É raro que aconteça; Acidente com incidência rara. Probabilidade de 10%. 
  10 - Repetição improvável Já aconteceu mas é difícil que se repita; Acidente com incidência remotamente 

possível. Sabe-se que já ocorreu. Probabilidade de 1%. 
    5 - Nunca aconteceu Acidente como incidência extremamente remota. 
    1 - Praticamente impossível Acidente como praticamente impossível. Nunca aconteceu em muitos anos de 

exposição. 
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6* SITUAÇÃO 2  

Descrição da 
Situação  

Circunstância 
Perigosa  Imagem Perigo Risco Consequência 

Utilização de uma 
pistola de ar 

comprimido para 
retirar os resíduos 

(de tecido) 
existentes no 

molde. 

Utilização de 
ferramentas 

ruidosas  

 

Níveis de ruído 
elevados 

LA, eq = 92,1 dB (A) 
LC pico = 120 dB (C) 

 

Exposição 
prolongada a 

elevados níveis de 
ruído 

Lesões/Afeções 
no Ap. Auditivo 

(surdez/diminui
ção da acuidade 

auditiva) 

 

 Aspetos a ter em consideração na avaliação: 
 
Medidas de Segurança Existentes: A operador não usa PIA (Protetor Individual Auditivo), mas refere que o Ruído é 
muito incomodativo. 
Já foram feitas avaliações no passado (anteriores à atual legislação em vigor -Dc-Lei 182/2006 de 6 de 
Setembro) e os níveis de ruído eram na ordem dos 80 dB (LEX,8h), pelo que não foi obrigatório o uso de EPI. 
Para que a operadora não tenha que usar PIA não deve estar exposta a estes nıv́eis de ruı́do mais  de 30 minutos.   
 
Observações:  

1. A operadora considera os níveis de ruído muito incomodativos, classificando este parâmetro do ambiente de 
trabalho com 2 (numa escala de 5 níveis: 1- Muito incomodativo e 5 - Não percecionado), em particular 
quando há trabalhos ruidosos na oficina que está muito próxima deste PT. 

2. É de salientar que este é um dos parâmetros do ambiente de trabalho considerado mais incomodativo por 
parte da operadora. 

3. Na opinião da operadora não se justifica a utilização de EPI. 
4. A operadora faz uso do Ar comprimido no final do corte de cada grupo de 10 AB, com uma duração 

(aproximada) de 20 segundos por utilização.  

 

  G (escolher entre 1 e 3) P (escolher entre 1 e 3) 

Método de Matriz Simples (3x3) �  �   

 
 
Método de Matriz Simples (3x3) 
 

Escala da Gravidade (G): 

1 - Extremamente danoso - Amputações, fraturas maiores, intoxicações, lesões múltiplas, lesões fatais; Cancro e 
outras doenças crónicas que reduzam severamente a vida; 

2 - Danoso - Lacerações, queimaduras, perturbações, entorses, fraturas menores, surdez, dermatoses, asma, 
lesões músculo-esqueléticos, doenças que conduzem a uma incapacidade menor; 

3 - Ligeiramente danoso -Danos superficiais: cortes; traumatismos ligeiros, irritação dos olhos por pó; Mal-estar 
e Irritação, tais como: dores de cabeça, desconforto; 

 
Escala da Probabilidade (P): 
 
1 - Alta - O dano ocorrerá sempre ou quase sempre; 
2 - Média - O dano ocorrerá em algumas ocasiões; 
3 - Baixa - O dano ocorrerá raras vezes; 
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7 * 

  G (escolher entre 1 e 3) P (escolher entre 1 e 4) 

Método de Matriz Simples BS 8800 �  �   

 
 
Método de Matriz Simples BS 8800  
 
Escala de Gravidade dos danos (G): 
 
1 - Extrema - Doença aguda que provoque morte, doença terminal, incapacidade permanente significativa, Lesões 

mortais, amputações, lesões múltiplas, fraturas graves; 
2 - Moderada - Perda parcial de audição, dermatites, asma, lesões relacionadas com o trabalho nos membros 

superiores, doença passível de provocar incapacidade permanente menor, dilaceração, feridas abertas ou 
cortes profundos, queimaduras, entorses e distensões graves, concussões, fraturas menores; 

3 - Ligeira - Incómodo ou perturbação e irritação (ex.: dores de cabeça) doença temporária que provoque 
desconforto (ex.: diarreia), lesões superficiais, feridas e cortes menores, irritação ocular provocada por poeira; 

 
Escala da Probabilidade (P): 
 
1 - Muito Provável (Esperado) - Tipicamente acontece pelo menos uma vez por semestre a um indivíduo; 
2 - Provável / Possível - Tipicamente acontece pelo menos uma vez em cada 5 anos a um indivíduo;  
3 - Pouco Provável - Tipicamente acontece pelo menos uma vez na vida de trabalho de um indivíduo; 
4 - Muito Improvável - Menos de 1% de possibilidade de ocorrer na vida de trabalho de um indivíduo; 
 
Nota: as categorias dos danos são melhor definidas através da apresentação de exemplos, contudo os exemplos acima 
listados não são exaustivos. 
 
  
8 * 

  F (escolher entre 
1 e 5) 

S (escolher entre 
1 e 5) 

Ps (escolher 
entre 1 e 5) 

N (escolher 
entre 1 e 5) 

Método de Matriz 
Composta - P �  �   �  �   

 
 
Método de Matriz Composta-P 
 
Escala de Frequência (F): 
 
1 - Frequente 
2 - Provável 
3 - Ocasional 
4 - Remoto 
5 - Improvável 
 
Escala de Severidade (S): 
 
1 - Catastrófico - Morte; Lesão com incapacidade permanente; perda do sistema ou danos ambientais muito 

graves; 
2 - Crítico- Danos graves; lesões com incapacidade temporária ou permanente mas de pequena percentagem ou 

perda parcial do sistema ou danos ambientais graves; 
3 - Marginal - Lesões menores com ou sem incapacidade temporária mas pouco graves, danos no sistema ou no 

ambiente pouco graves; 
4 - Negligenciável - Lesões pequenas sem qualquer tipo de incapacidade, danos no sistema ou no ambiente 

insignificantes ou desprezáveis;  
5 - Insignificantes - Sem lesões corporais ou danos para o sistema; 
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Escala de Procedimentos e Condições de Segurança (Ps): 
 
1 - Não existem ou não são conhecidas; 
2 - Sérias deficiências; 
3 - Algumas deficiências nos procedimentos e falta de implementação de outros; 
4 - Suficientes, mas melhoráveis;  
5 - Muito Boas - Suficientes e bem implementadas; 

Escala de Nº de pessoas afetadas (N): 
 
1 - > ou = 51; 
2 - [31 - 50]; 
3 - [11 - 30]; 
4 - [4 - 10];  
5 - [1 - 3]; 

 

 

9 * Atenção: Neste método pode optar por um valor que se enquadre no intervalo dos valores das escalas 
sugerido.  

  Fc (escolher entre 1 e 100) Fe (escolher entre 5 e 100) Fp (escolher entre 1 e 100) 

Método de WTF �  �   �  

 
Método de WTF 
 
Fator Consequência (Fc): 
 
100 - Catastrófico – Muitas vítimas mortais. 
  50 - Vários mortos. 
  25 - Morte – Acidente mortal. 
  15 - Lesões Graves – Incapacidade permanente / Amputação. 
    5 - Lesões com baixa – Incapacidade temporária. 
    1 - Pequenos ferimentos – Lesões ligeiras; contusões, golpes, etc. 
 
 
Fator Exposição (Fe): 
 
100 - Contínua – Muitas vezes/dia. 
  60 - Frequente – Aproximadamente 1vez/dia. 
  50 – Ocasional – MAIS que 1 vez/semana e MENOS 1vez/mês. 
  40 - Irregular – MAIS que 1 vez/mês e MENOS que 1 vez/ano. 
  10 - Raro – Sabe-se que ocorre, mas com baixíssima frequência. 
    5  - Pouco provável - Não se sabe se ocorre mas é possível que possa ocorrer. 
 
Fator Probabilidade (Fp): 

100- Muito provável Acidente como resultado mais provável e esperado, se a situação de risco ocorrer. 
  60 - Possível É muito possível que ocorra, Acidente como perfeitamente possível. Probabilidade de 50%. 
  30 - Raro É raro que aconteça; Acidente com incidência rara. Probabilidade de 10%. 
  10 - Repetição improvável Já aconteceu mas é difícil que se repita; Acidente com incidência remotamente 

possível. Sabe-se que já ocorreu. Probabilidade de 1%. 
    5 - Nunca aconteceu Acidente como incidência extremamente remota. 
    1 - Praticamente impossível Acidente como praticamente impossível. Nunca aconteceu em muitos anos de 

exposição. 
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10* SITUAÇÃO 3 

 
Descrição da 

Situação  
Circunstância 

Perigosa  Imagem Perigo Risco Consequência 

Limpeza dos 
resíduos de tecido 

existentes no 
molde 

A operadora 
segura no molde 

(que pesa cerca de 
5Kg) e apoia-o 

parcialmente na 
bancada da prensa  

Manipulação de 
objetos pesados 

Queda de objetos 
sobre os pés 

Contusão, 
traumatismos 

diversos 

 
 
  
Aspetos a ter em consideração na avaliação: 
 
Medidas de Segurança Existentes: A operadora faz uso de um calçado ortopédico, mas sem biqueira de aço. 
 
Observações:  

1. É de salientar que há registos de AT (com 20 dias de baixa) como consequência da queda da matriz sobre os pés 
da operadora. 

 

  G (escolher entre 1 e 3) P (escolher entre 1 e 3) 

Método de Matriz Simples (3x3) �  �   

 
 
Método de Matriz Simples (3x3) 
 

Escala da Gravidade (G): 

1 - Extremamente danoso - Amputações, fraturas maiores, intoxicações, lesões múltiplas, lesões fatais; Cancro e 
outras doenças crónicas que reduzam severamente a vida; 

2 - Danoso - Lacerações, queimaduras, perturbações, entorses, fraturas menores, surdez, dermatoses, asma, 
lesões músculo-esqueléticos, doenças que conduzem a uma incapacidade menor; 

3 - Ligeiramente danoso -Danos superficiais: cortes; traumatismos ligeiros, irritação dos olhos por pó; Mal-estar 
e Irritação, tais como: dores de cabeça, desconforto; 

 
Escala da Probabilidade (P): 
 
1 - Alta - O dano ocorrerá sempre ou quase sempre; 
2 - Média - O dano ocorrerá em algumas ocasiões; 
3 - Baixa - O dano ocorrerá raras vezes; 
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11 * 

  G (escolher entre 1 e 3) P (escolher entre 1 e 4) 

Método de Matriz Simples BS 8800 �  �   

 
Método de Matriz Simples BS 8800  
 
Escala de Gravidade dos danos (G): 
 
1 - Extrema - Doença aguda que provoque morte, doença terminal, incapacidade permanente significativa, Lesões 

mortais, amputações, lesões múltiplas, fraturas graves; 
2 - Moderada - Perda parcial de audição, dermatites, asma, lesões relacionadas com o trabalho nos membros 

superiores, doença passível de provocar incapacidade permanente menor, dilaceração, feridas abertas ou 
cortes profundos, queimaduras, entorses e distensões graves, concussões, fraturas menores; 

3 - Ligeira - Incómodo ou perturbação e irritação (ex.: dores de cabeça) doença temporária que provoque 
desconforto (ex.: diarreia), lesões superficiais, feridas e cortes menores, irritação ocular provocada por poeira; 

 
Escala da Probabilidade (P): 
 
1 - Muito Provável (Esperado) - Tipicamente acontece pelo menos uma vez por semestre a um indivíduo; 
2 - Provável / Possível - Tipicamente acontece pelo menos uma vez em cada 5 anos a um indivíduo;  
3 - Pouco Provável - Tipicamente acontece pelo menos uma vez na vida de trabalho de um indivíduo; 
4 - Muito Improvável - Menos de 1% de possibilidade de ocorrer na vida de trabalho de um indivíduo; 
 
Nota: as categorias dos danos são melhor definidas através da apresentação de exemplos, contudo os exemplos acima 
listados não são exaustivos. 
 
 
  
 
12 * 

  F (escolher entre 
1 e 5) 

S (escolher entre 
1 e 5) 

Ps (escolher 
entre 1 e 5) 

N (escolher 
entre 1 e 5) 

Método de Matriz 
Composta - P �  �   �  �   

 
 
Método de Matriz Composta-P 
 
Escala de Frequência (F): 
 
1 - Frequente 
2 - Provável 
3 - Ocasional 
4 - Remoto 
5 - Improvável 
 
Escala de Severidade (S): 
 
1 - Catastrófico - Morte; Lesão com incapacidade permanente; perda do sistema ou danos ambientais muito 

graves; 
2 - Crítico- Danos graves; lesões com incapacidade temporária ou permanente mas de pequena percentagem ou 

perda parcial do sistema ou danos ambientais graves; 
3 - Marginal - Lesões menores com ou sem incapacidade temporária mas pouco graves, danos no sistema ou no 

ambiente pouco graves; 
4 - Negligenciável - Lesões pequenas sem qualquer tipo de incapacidade, danos no sistema ou no ambiente 

insignificantes ou desprezáveis;  
5 - Insignificantes - Sem lesões corporais ou danos para o sistema; 
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Escala de Procedimentos e Condições de Segurança (Ps): 
 
1 - Não existem ou não são conhecidas; 
2 - Sérias deficiências; 
3 - Algumas deficiências nos procedimentos e falta de implementação de outros; 
4 - Suficientes, mas melhoráveis;  
5 - Muito Boas - Suficientes e bem implementadas; 

Escala de Nº de pessoas afetadas (N): 
 
1 - > ou = 51; 
2 - [31 - 50]; 
3 - [11 - 30]; 
4 - [4 - 10];  
5 - [1 - 3]; 

 

13 * Atenção: Neste método pode optar por um valor que se enquadre no intervalo dos valores das escalas 
sugerido.  

  Fc (escolher entre 1 e 100) Fe (escolher entre 5 e 100) Fp (escolher entre 1 e 100) 

Método de WTF �  �   �  

 
 
Método de WTF 
 
Fator Consequência (Fc): 
 
100 - Catastrófico – Muitas vítimas mortais. 
  50 - Vários mortos. 
  25 - Morte – Acidente mortal. 
  15 - Lesões Graves – Incapacidade permanente / Amputação. 
    5 - Lesões com baixa – Incapacidade temporária. 
    1 - Pequenos ferimentos – Lesões ligeiras; contusões, golpes, etc. 
 
 
Fator Exposição (Fe): 
 
100 - Contínua – Muitas vezes/dia. 
  60 - Frequente – Aproximadamente 1vez/dia. 
  50 – Ocasional – MAIS que 1 vez/semana e MENOS 1vez/mês. 
  40 - Irregular – MAIS que 1 vez/mês e MENOS que 1 vez/ano. 
  10 - Raro – Sabe-se que ocorre, mas com baixíssima frequência. 
    5  - Pouco provável - Não se sabe se ocorre mas é possível que possa ocorrer. 
 

 
Fator Probabilidade (Fp): 

100- Muito provável Acidente como resultado mais provável e esperado, se a situação de risco ocorrer. 
  60 - Possível É muito possível que ocorra, Acidente como perfeitamente possível. Probabilidade de 50%. 
  30 - Raro É raro que aconteça; Acidente com incidência rara. Probabilidade de 10%. 
  10 - Repetição improvável Já aconteceu mas é difícil que se repita; Acidente com incidência remotamente 

possível. Sabe-se que já ocorreu. Probabilidade de 1%. 
    5 - Nunca aconteceu Acidente como incidência extremamente remota. 
    1 - Praticamente impossível Acidente como praticamente impossível. Nunca aconteceu em muitos anos de 

exposição. 
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Fiabilidade na Avaliação de Risco: Estudo Comparativo de Métodos Semi-
quantitativos de Avaliação de Risco em Contexto Ocupacional 

 
       0%                     100% 

 
PARTE 1 - Avaliação de Risco - TAREFA B 

TAREFA B - A tarefa B é composta por duas Tarefas que se intercalam entre si, a Tarefa 
de VIRAR ABs e a Tarefa de  DOBRAR ABs.  

 
Breve descrição das tarefas:  
 
TAREFA de VIRAR ABs: FILME DA TAREFA DE VIRAR ABs 
 
A operadora tem que virar o ABs, que está do lado do avesso, colocando-o no lado direito com auxílio de uma máquina 
que possui uma câmara de viragem por vácuo (Figura 1) a qual puxa/suga o ABs acabando por virá-lo.  
Para a concretização da Tarefa, a operadora realiza um conjunto de várias etapas: 
a) Ajeita os ABs que estão por virar, num carro posicionado no lado direito do posto de trabalho (em relação à posição 

da operadora) (Figura 2); 

b) De seguida, coloca o ABs na máquina, introduzindo o ABs pela extremidade da válvula de enchimento (Figura 3a); 

c) Agarra o AB pela zona que se quer que fique no centro de viragem (para controlar o movimento) (Figura 3b); 

d) Pressiona o pedal da máquina para fechar a tampa do vácuo (Figura 3c); 

e) Pressiona novamente o pedal para iniciar a operação de sucção do ABs por vácuo, auxiliando com as mãos para que 
a peça entre na câmara de viragem (Figura 3d/e); 

f) Após o final da viragem, a operadora prepara novo ABs, ou seja, retira novo ABs do carro e coloca-o na máquina e, 
após a tampa da câmara se abrir, deve retirar o ABs, já virado, colocá-lo num outro carro (que se encontra à sua 
esquerda) (Figura 2), com ABs já virados e só depois deve iniciar nova viragem pressionando, novamente, o pedal 
que vai fechar a tampa da câmara de viragem e iniciar a sucção. 

Ao longo da realização desta tarefa, a operadora pode ter que intercalar com outras subtarefas, tais como: 
 Agarrar no conjunto de ABs que estão no fundo do carro e colocá-los mais próximo de si, para facilitar o alcance; 
 Puxar/empurrar carros com ABs para virar. É de salientar que cada carro leva, aproximadamente, 100 ABs, 

podendo atingir um peso superior a 64 Kg; 
 Puxar/empurrar carros vazios para colocar ABs virados. É de salientar que a distância a percorrer é variável, 

podendo chegar a 15 metros, dependendo da zona onde há carros disponíveis. 
 

 
Figura 1– Máquina com câmara de viragem 

por vácuo, utilizada nesta tarefa – Virar ABs.  

 
 

Figura 2 –Posto de trabalho de Virar ABs. 
  

 

   
a b c 

 
d 

 
e 

Figura 3 -  Exemplo das sequências operacionais utilizadas na tarefa de Virar ABs. 

http://areas.fmh.utl.pt/~fcarvalho/filipa/Doutoramento/TratamentoDados/TB.wmv
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TAREFA de DOBRAR ABs     FILME DA TAREFA DE DOBRAR ABs 
 

Depois de Virados vários ABs (aproximadamente 100 ABs), a operadora desloca o Carro carregado de 

ABs Virados (com um peso que pode atingir mais de 64 Kg) (Figura 4) para junto da bancada onde vai efetuar a 

sua dobragem (Figura 5).  

A operadora retira do carro um conjunto de, aproximadamente, 10 ABs, coloca-os em cima da bancada onde vai 

proceder à dobragem (Figura 6). Habitualmente, a operadora empilha vários grupos de 10 ABs, em cima da 

bancada de dobragem e só depois começa a dobrar. Para a realização desta tarefa, a operadora respeita uma 

sequência de operações. Após dobrar 5 ABs completos, agarra-os e coloca-os num carro, que se encontra do seu 

lado esquerdo (Figura 7). Após cada operação de dobragem, a operadora deve controlar visualmente se o ABs não 

está sujo nem danificado e se ficou dobrado de acordo com a Instrução de trabalho. 

  

 
Figura 4- Transporte do 

Carro com ABs virados para 
junto da bancada onde se 

dobram os ABs. 

     
Figura 5 - Bancada de dobrar 

ABs e respetivos carros. 
  

Figura 6 - Colocação de 
grupos de 10 ABs na 

bancada de dobrar ABs. 
  

 
Figura 7 - Grupos de 5 ABs 
dobrados para colocar no 
carro com ABs dobrados. 

  
 
 Informação importante para a Avaliação de Risco: 

• Duração da tarefa: Diariamente. A duração é variável. Para o modelo observado ao ritmo verificado e 
considerando o nº de ABs Virados: 

o tarefa de VIRAR ABs - duração diária aprox. de 2 horas; De salientar que a operadora não 
está mais de 10 minutos seguidos a Virar ABs; 

o tarefa de DOBRAR ABs - duração diária aprox. de 4 horas; De uma maneira geral a 
operadora está, aproximadamente, 30 a 40 minutos seguidos a Dobrar ABs; 

• Nº médio de ABs realizados por dia: 600 ABs. 
• Trabalho repetitivo: SIM (a operadora realiza 4 movimentos principais em cada operação de virar (pegar 

AB carro dta; colocar máquina, retirar AB; colocar no carro esq..) e 2 movimentos principais em cada 
operação de dobrar (sacudir e dobrar o ABs)); 

• Duração do ciclo: 
o tarefa de VIRAR ABs 7,40 segundos (virar +/- 8 ABs/minuto); 
o tarefa de DOBRAR ABs 24,92 segundos. (dobra +/- 2,5 ABs/minuto). 

• Postura adotada: sempre de pé 
• A operadora classifica a tarefa como: MUITO STRESSANTE, para conseguir cumprir com os objetivos de 

produtividade mínima - 450ABs/dia. Geralmente faz 500 ABs (pode chegar aos 600 ABs), tudo depende 
do modelo. Já chegou a virar 900 ABs distribuídos por 2 ou 3 máquinas., mas com EXIGÊNCIAS VISUAIS 
BAIXAS 

• Força máxima exercida: MÉDIA 
• Peso máximo manipulado nesta tarefa: ≈ 6 Kg 
• Nº de operadoras que realizam esta tarefa: 1 (neste Posto de trabalho (PT), mas existe um outro PT de 

virar AB onde a operadora, às vezes, faz trabalho). 
• Antiguidade da operadora nesta tarefa: > a 6 anos. 

 

 
 

http://areas.fmh.utl.pt/~fcarvalho/filipa/Doutoramento/TratamentoDados/TB2.wmv
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14*  SITUAÇÃO 4 

Descrição da 
Situação  

Circunstância 
Perigosa  Imagem Perigo Risco Consequência 

Utilização de uma 
máquina de virar 

ABs com 
acionamento por 
pedal, para fechar 
a Tampa metálica 

e para iniciar a 
sucção 

A operadora pode 
entrar em contacto 

mecânico com a 
tampa da máquina 

(numa 
descoordenação 
motora), já que 
tem que retirar 
ABs que está no 

interior, antes de 
fechar novamente 

a Tampa   

Peças em 
movimento na 

zona de operação 

Contacto mecânico 
- Entalamento 

(Compressão por 
ou entre objetos) 

Traumatismos 
superficiais 

 

  
Aspetos a ter em consideração na avaliação: 
 
Medidas de Segurança Existentes: Inexistência de qualquer mecanismo (ex.: sensor óptico ou outro) que impeça o 
fechar da tampa enquanto os antebraços/mãos da operadora se encontrarem na zona de operação. 
Não existe qualquer tipo de sinalização para o risco envolvido. 
 
Observações:  

1. A operadora tem que retirar o AB que meteu na máquina na operação anterior antes de iniciar nova 
operação. 

2. É de salientar que já ocorreram Acidentes de Trabalho - Uma descoordenação motora levou a que a 
operadora tenha fechado a máquina (que é acionada por pedal) no momento em que estava a retirar o AB do 
seu interior. 

 

  G (escolher entre 1 e 3) P (escolher entre 1 e 3) 

Método de Matriz Simples (3x3) �  �   

 
 
Método de Matriz Simples (3x3) 
 

Escala da Gravidade (G): 

1 - Extremamente danoso - Amputações, fraturas maiores, intoxicações, lesões múltiplas, lesões fatais; Cancro e 
outras doenças crónicas que reduzam severamente a vida; 

2 -Danoso - Lacerações, queimaduras, perturbações, entorses, fraturas menores, surdez, dermatoses, asma, lesões 
músculo-esqueléticos, doenças que conduzem a uma incapacidade menor; 

3 - Ligeiramente danoso -Danos superficiais: cortes; traumatismos ligeiros, irritação dos olhos por pó; Mal-estar 
e Irritação, tais como: dores de cabeça, desconforto; 

 
Escala da Probabilidade (P): 
 
1 - Alta - O dano ocorrerá sempre ou quase sempre; 
2 - Média - O dano ocorrerá em algumas ocasiões; 
3 - Baixa - O dano ocorrerá raras vezes; 
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15 * 

  G (escolher entre 1 e 3) P (escolher entre 1 e 4) 

Método de Matriz Simples BS 8800 �  �   

 
 
Método de Matriz Simples BS 8800  
 
Escala de Gravidade dos danos (G): 
 
1 - Extrema - Doença aguda que provoque morte, doença terminal, incapacidade permanente significativa, Lesões 

mortais, amputações, lesões múltiplas, fraturas graves; 
2 - Moderada - Perda parcial de audição, dermatites, asma, lesões relacionadas com o trabalho nos membros 

superiores, doença passível de provocar incapacidade permanente menor, dilaceração, feridas abertas ou 
cortes profundos, queimaduras, entorses e distensões graves, concussões, fraturas menores; 

3 - Ligeira - Incómodo ou perturbação e irritação (ex.: dores de cabeça) doença temporária que provoque 
desconforto (ex.: diarreia), lesões superficiais, feridas e cortes menores, irritação ocular provocada por poeira; 

 
Escala da Probabilidade (P): 
 
1 - Muito Provável (Esperado) - Tipicamente acontece pelo menos uma vez por semestre a um indivíduo; 
2 - Provável / Possível - Tipicamente acontece pelo menos uma vez em cada 5 anos a um indivíduo;  
3 - Pouco Provável - Tipicamente acontece pelo menos uma vez na vida de trabalho de um indivíduo; 
4 - Muito Improvável - Menos de 1% de possibilidade de ocorrer na vida de trabalho de um indivíduo; 
 
Nota: as categorias dos danos são melhor definidas através da apresentação de exemplos, contudo os exemplos acima 
listados não são exaustivos. 
 
  
16 * 

  F (escolher entre 
1 e 5) 

S (escolher entre 
1 e 5) 

Ps (escolher 
entre 1 e 5) 

N (escolher 
entre 1 e 5) 

Método de Matriz 
Composta - P �  �   �  �   

 
 
Método de Matriz Composta-P 
 
Escala de Frequência (F): 
 
1 - Frequente 
2 - Provável 
3 - Ocasional 
4 - Remoto 
5 - Improvável 
 
Escala de Severidade (S): 
 
1 - Catastrófico - Morte; Lesão com incapacidade permanente; perda do sistema ou danos ambientais muito 

graves; 
2 - Crítico- Danos graves; lesões com incapacidade temporária ou permanente mas de pequena percentagem ou 

perda parcial do sistema ou danos ambientais graves; 
3 - Marginal - Lesões menores com ou sem incapacidade temporária mas pouco graves, danos no sistema ou no 

ambiente pouco graves; 
4 - Negligenciável - Lesões pequenas sem qualquer tipo de incapacidade, danos no sistema ou no ambiente 

insignificantes ou desprezáveis;  
5 - Insignificantes - Sem lesões corporais ou danos para o sistema; 
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Escala de Procedimentos e Condições de Segurança (Ps): 
 
1 - Não existem ou não são conhecidas; 
2 - Sérias deficiências; 
3 - Algumas deficiências nos procedimentos e falta de implementação de outros; 
4 - Suficientes, mas melhoráveis;  
5 - Muito Boas - Suficientes e bem implementadas; 

Escala de Nº de pessoas afetadas (N): 
 
1 - > ou = 51; 
2 - [31 - 50]; 
3 - [11 - 30]; 
4 - [4 - 10];  
5 - [1 - 3]; 

 

17 * Atenção: Neste método pode optar por um valor que se enquadre no intervalo dos valores das escalas 
sugerido.  

  Fc (escolher entre 1 e 100) Fe (escolher entre 5 e 100) Fp (escolher entre 1 e 100) 

Método de WTF �  �   �  

 
 
Método de WTF 
 
Fator Consequência (Fc): 
 
100 - Catastrófico – Muitas vítimas mortais. 
  50 - Vários mortos. 
  25 - Morte – Acidente mortal. 
  15 - Lesões Graves – Incapacidade permanente / Amputação. 
    5 - Lesões com baixa – Incapacidade temporária. 
    1 - Pequenos ferimentos – Lesões ligeiras; contusões, golpes, etc. 
 
 
Fator Exposição (Fe): 
 
100 - Contínua – Muitas vezes/dia. 
  60 - Frequente – Aproximadamente 1vez/dia. 
  50 – Ocasional – MAIS que 1 vez/semana e MENOS 1vez/mês. 
  40 - Irregular – MAIS que 1 vez/mês e MENOS que 1 vez/ano. 
  10 - Raro – Sabe-se que ocorre, mas com baixíssima frequência. 
    5  - Pouco provável - Não se sabe se ocorre mas é possível que possa ocorrer. 
 
 

Fator Probabilidade (Fp): 

100- Muito provável Acidente como resultado mais provável e esperado, se a situação de risco ocorrer. 
  60 - Possível É muito possível que ocorra, Acidente como perfeitamente possível. Probabilidade de 50%. 
  30 - Raro É raro que aconteça; Acidente com incidência rara. Probabilidade de 10%. 
  10 - Repetição improvável Já aconteceu mas é difícil que se repita; Acidente com incidência remotamente 

possível. Sabe-se que já ocorreu. Probabilidade de 1%. 
    5 - Nunca aconteceu Acidente como incidência extremamente remota. 
    1 - Praticamente impossível Acidente como praticamente impossível. Nunca aconteceu em muitos anos de 

exposição. 
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18* SITUAÇÃO 5 

Descrição da 
Situação  

Circunstância 
Perigosa  Imagem Perigo Risco Consequência 

Tarefa realizada 
com desvio na 
articulação do 

punho/mão em 
relação à posição 

neutral 
(flexão/extensão; 

desvio radial e 
cubital > 15º) 

Adoção de 
posturas não 

neutras de forma 
repetitiva 

 

Posturas 
adotadas/Trabalh

o repetitivo 
Sobreesforço 

Lesões músculo-
esqueléticas na 

região do punho 
(ex: tendinite ou 

outra) 

  
Aspetos a ter em consideração na avaliação: 
 
Medidas de Segurança Existentes:  ... 
 
Observações:  

1. De salientar que a operadora queixa-se de dores na região do punho (mão esquerda); 
2. As dores na região do punho apresentam uma frequência e intensidade de 1 e 2, respetivamente (numa 

escala de 5 níveis em que 1 é pouco frequente/pouco intenso e 5 muito frequente/muito intenso). 

 

  G (escolher entre 1 e 3) P (escolher entre 1 e 3) 

Método de Matriz Simples (3x3) �  �   

 
 
Método de Matriz Simples (3x3) 
 

Escala da Gravidade (G): 

1 - Extremamente danoso - Amputações, fraturas maiores, intoxicações, lesões múltiplas, lesões fatais; Cancro e 
outras doenças crónicas que reduzam severamente a vida; 

2 - Danoso - Lacerações, queimaduras, perturbações, entorses, fraturas menores, surdez, dermatoses, asma, 
lesões músculo-esqueléticos, doenças que conduzem a uma incapacidade menor; 

3 - Ligeiramente danoso -Danos superficiais: cortes; traumatismos ligeiros, irritação dos olhos por pó; Mal-estar 
e Irritação, tais como: dores de cabeça, desconforto; 

 
Escala da Probabilidade (P): 
 
1 - Alta - O dano ocorrerá sempre ou quase sempre; 
2 - Média - O dano ocorrerá em algumas ocasiões; 
3 - Baixa - O dano ocorrerá raras vezes; 
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19 * 

  G (escolher entre 1 e 3) P (escolher entre 1 e 4) 

Método de Matriz Simples BS 8800 �  �   

 
 
Método de Matriz Simples BS 8800  
 
Escala de Gravidade dos danos (G): 
 
1 - Extrema - Doença aguda que provoque morte, doença terminal, incapacidade permanente significativa, Lesões 

mortais, amputações, lesões múltiplas, fraturas graves; 
2 - Moderada - Perda parcial de audição, dermatites, asma, lesões relacionadas com o trabalho nos membros 

superiores, doença passível de provocar incapacidade permanente menor, dilaceração, feridas abertas ou 
cortes profundos, queimaduras, entorses e distensões graves, concussões, fraturas menores; 

3 - Ligeira - Incómodo ou perturbação e irritação (ex.: dores de cabeça) doença temporária que provoque 
desconforto (ex.: diarreia), lesões superficiais, feridas e cortes menores, irritação ocular provocada por poeira; 

 
Escala da Probabilidade (P): 
 
1 - Muito Provável (Esperado) - Tipicamente acontece pelo menos uma vez por semestre a um indivíduo; 
2 - Provável / Possível - Tipicamente acontece pelo menos uma vez em cada 5 anos a um indivíduo;  
3 - Pouco Provável - Tipicamente acontece pelo menos uma vez na vida de trabalho de um indivíduo; 
4 - Muito Improvável - Menos de 1% de possibilidade de ocorrer na vida de trabalho de um indivíduo; 
 
Nota: as categorias dos danos são melhor definidas através da apresentação de exemplos, contudo os exemplos acima 
listados não são exaustivos. 
 
  
20 * 

  F (escolher entre 
1 e 5) 

S (escolher entre 
1 e 5) 

Ps (escolher 
entre 1 e 5) 

N (escolher 
entre 1 e 5) 

Método de Matriz 
Composta - P �  �   �  �   

 
 
Método de Matriz Composta-P 
 
Escala de Frequência (F): 
 
1 - Frequente 
2 - Provável 
3 - Ocasional 
4 - Remoto 
5 - Improvável 
 
Escala de Severidade (S): 
 
1 - Catastrófico - Morte; Lesão com incapacidade permanente; perda do sistema ou danos ambientais muito 

graves; 
2 - Crítico- Danos graves; lesões com incapacidade temporária ou permanente mas de pequena percentagem ou 

perda parcial do sistema ou danos ambientais graves; 
3 - Marginal - Lesões menores com ou sem incapacidade temporária mas pouco graves, danos no sistema ou no 

ambiente pouco graves; 
4 - Negligenciável - Lesões pequenas sem qualquer tipo de incapacidade, danos no sistema ou no ambiente 

insignificantes ou desprezáveis;  
5 - Insignificantes - Sem lesões corporais ou danos para o sistema; 
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Escala de Procedimentos e Condições de Segurança (Ps): 
 
1 - Não existem ou não são conhecidas; 
2 - Sérias deficiências; 
3 - Algumas deficiências nos procedimentos e falta de implementação de outros; 
4 - Suficientes, mas melhoráveis;  
5 - Muito Boas - Suficientes e bem implementadas; 

Escala de Nº de pessoas afetadas (N): 
 
1 - > ou = 51; 
2 - [31 - 50]; 
3 - [11 - 30]; 
4 - [4 - 10];  
5 - [1 - 3]; 

 

21 * Atenção: Neste método pode optar por um valor que se enquadre no intervalo dos valores das escalas 
sugerido.  

  Fc (escolher entre 1 e 100) Fe (escolher entre 5 e 100) Fp (escolher entre 1 e 100) 

Método de WTF �  �   �  

 
 
Método de WTF 
 
Fator Consequência (Fc): 
 
100 - Catastrófico – Muitas vítimas mortais. 
  50 - Vários mortos. 
  25 - Morte – Acidente mortal. 
  15 - Lesões Graves – Incapacidade permanente / Amputação. 
    5 - Lesões com baixa – Incapacidade temporária. 
    1 - Pequenos ferimentos – Lesões ligeiras; contusões, golpes, etc. 
 
 
Fator Exposição (Fe): 
 
100 - Contínua – Muitas vezes/dia. 
  60 - Frequente – Aproximadamente 1vez/dia. 
  50 – Ocasional – MAIS que 1 vez/semana e MENOS 1vez/mês. 
  40 - Irregular – MAIS que 1 vez/mês e MENOS que 1 vez/ano. 
  10 - Raro – Sabe-se que ocorre, mas com baixíssima frequência. 
    5  - Pouco provável - Não se sabe se ocorre mas é possível que possa ocorrer. 
 
 

Fator Probabilidade (Fp): 

100- Muito provável Acidente como resultado mais provável e esperado, se a situação de risco ocorrer. 
  60 - Possível É muito possível que ocorra, Acidente como perfeitamente possível. Probabilidade de 50%. 
  30 - Raro É raro que aconteça; Acidente com incidência rara. Probabilidade de 10%. 
  10 - Repetição improvável Já aconteceu mas é difícil que se repita; Acidente com incidência remotamente 

possível. Sabe-se que já ocorreu. Probabilidade de 1%. 
    5 - Nunca aconteceu Acidente como incidência extremamente remota. 
    1 - Praticamente impossível Acidente como praticamente impossível. Nunca aconteceu em muitos anos de 

exposição. 
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22 SITUAÇÃO 6 

Descrição da 
Situação  

Circunstância 
Perigosa  Imagem Perigo Risco Consequência 

O Posto de 
trabalho está 

muito próximo de 
uma via de 

circulação de 
Empilhadores. 

Esta via localiza-se 
imediatamente 

atrás da 
operadora 

A operadora pode 
não se aperceber da 

existência de 
veículos/empilhado-
res em movimento e 
ser apanhada por um 

quando 
inadvertidamente dá 

um/dois passos 
atrás. 

 

Empilhadores 
em circulação Atropelamento Traumatismos 

diversos 

 

  
Aspetos a ter em consideração na avaliação: 
 
Medidas de Segurança Existentes: ...   
 

Observações:  

1. Foi observada a passagem de uma operadora a conduzir empilhadores de marcha atrás, por vezes em 
velocidade excessiva e a desrespeitar medidas de segurança (transportava duas paletes nos garfos do 
empilhador); 

2. Na imagem apresentada a operadora do empilhador chamou a operadora que estava a dobrar AB. Mas, nem 
sempre isso acontece!; 

3. De salientar que o nível de ruído neste Posto de trabalho é na ordem dos 75 a 78 dB, podendo dificultar a 
perceção da presença de máquinas (empilhadores) em movimento; 

 

  G (escolher entre 1 e 3) P (escolher entre 1 e 3) 

Método de Matriz Simples (3x3) �  �   

 
 
Método de Matriz Simples (3x3) 
 

Escala da Gravidade (G): 

1 - Extremamente danoso - Amputações, fraturas maiores, intoxicações, lesões múltiplas, lesões fatais; Cancro e 
outras doenças crónicas que reduzam severamente a vida; 

2 -Danoso - Lacerações, queimaduras, perturbações, entorses, fraturas menores, surdez, dermatoses, asma, lesões 
músculo-esqueléticos, doenças que conduzem a uma incapacidade menor; 

3 - Ligeiramente danoso -Danos superficiais: cortes; traumatismos ligeiros, irritação dos olhos por pó; Mal-estar 
e Irritação, tais como: dores de cabeça, desconforto; 

 
Escala da Probabilidade (P): 
 
1 - Alta - O dano ocorrerá sempre ou quase sempre; 
2 - Média - O dano ocorrerá em algumas ocasiões; 
3 - Baixa - O dano ocorrerá raras vezes; 
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23 * 

  G (escolher entre 1 e 3) P (escolher entre 1 e 4) 

Método de Matriz Simples BS 8800 �  �   

 
 
Método de Matriz Simples BS 8800  
 
Escala de Gravidade dos danos (G): 
 
1 - Extrema - Doença aguda que provoque morte, doença terminal, incapacidade permanente significativa, Lesões 

mortais, amputações, lesões múltiplas, fraturas graves; 
2 - Moderada - Perda parcial de audição, dermatites, asma, lesões relacionadas com o trabalho nos membros 

superiores, doença passível de provocar incapacidade permanente menor, dilaceração, feridas abertas ou 
cortes profundos, queimaduras, entorses e distensões graves, concussões, fraturas menores; 

3 - Ligeira - Incómodo ou perturbação e irritação (ex.: dores de cabeça) doença temporária que provoque 
desconforto (ex.: diarreia), lesões superficiais, feridas e cortes menores, irritação ocular provocada por poeira; 

 
Escala da Probabilidade (P): 
 
1 - Muito Provável (Esperado) - Tipicamente acontece pelo menos uma vez por semestre a um indivíduo; 
2 - Provável / Possível - Tipicamente acontece pelo menos uma vez em cada 5 anos a um indivíduo;  
3 - Pouco Provável - Tipicamente acontece pelo menos uma vez na vida de trabalho de um indivíduo; 
4 - Muito Improvável - Menos de 1% de possibilidade de ocorrer na vida de trabalho de um indivíduo; 
 
Nota: as categorias dos danos são melhor definidas através da apresentação de exemplos, contudo os exemplos acima 
listados não são exaustivos. 
 
  
24 * 

  F (escolher entre 
1 e 5) 

S (escolher entre 
1 e 5) 

Ps (escolher 
entre 1 e 5) 

N (escolher 
entre 1 e 5) 

Método de Matriz 
Composta - P �  �   �  �   

 
 
Método de Matriz Composta-P 
 
Escala de Frequência (F): 
 
1 - Frequente 
2 - Provável 
3 - Ocasional 
4 - Remoto 
5 - Improvável 
 
Escala de Severidade (S): 
 
1 - Catastrófico - Morte; Lesão com incapacidade permanente; perda do sistema ou danos ambientais muito 

graves; 
2 - Crítico- Danos graves; lesões com incapacidade temporária ou permanente mas de pequena percentagem ou 

perda parcial do sistema ou danos ambientais graves; 
3 - Marginal - Lesões menores com ou sem incapacidade temporária mas pouco graves, danos no sistema ou no 

ambiente pouco graves; 
4 - Negligenciável - Lesões pequenas sem qualquer tipo de incapacidade, danos no sistema ou no ambiente 

insignificantes ou desprezáveis;  
5 - Insignificantes - Sem lesões corporais ou danos para o sistema; 
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Escala de Procedimentos e Condições de Segurança (Ps): 
 
1 - Não existem ou não são conhecidas; 
2 - Sérias deficiências; 
3 - Algumas deficiências nos procedimentos e falta de implementação de outros; 
4 - Suficientes, mas melhoráveis;  
5 - Muito Boas - Suficientes e bem implementadas; 

Escala de Nº de pessoas afetadas (N): 
 
1 - > ou = 51; 
2 - [31 - 50]; 
3 - [11 - 30]; 
4 - [4 - 10];  
5 - [1 - 3]; 

 

25 * Atenção: Neste método pode optar por um valor que se enquadre no intervalo dos valores das escalas 
sugerido.  

  Fc (escolher entre 1 e 100) Fe (escolher entre 5 e 100) Fp (escolher entre 1 e 100) 

Método de WTF �  �   �  

 
 
Método de WTF 
 
Fator Consequência (Fc): 
 
100 - Catastrófico – Muitas vítimas mortais. 
  50 - Vários mortos. 
  25 - Morte – Acidente mortal. 
  15 - Lesões Graves – Incapacidade permanente / Amputação. 
    5 - Lesões com baixa – Incapacidade temporária. 
    1 - Pequenos ferimentos – Lesões ligeiras; contusões, golpes, etc. 
 
 
Fator Exposição (Fe): 
 
100 - Contínua – Muitas vezes/dia. 
  60 - Frequente – Aproximadamente 1vez/dia. 
  50 – Ocasional – MAIS que 1 vez/semana e MENOS 1vez/mês. 
  40 - Irregular – MAIS que 1 vez/mês e MENOS que 1 vez/ano. 
  10 - Raro – Sabe-se que ocorre, mas com baixíssima frequência. 
    5  - Pouco provável - Não se sabe se ocorre mas é possível que possa ocorrer. 
 
 

Fator Probabilidade (Fp): 

100- Muito provável Acidente como resultado mais provável e esperado, se a situação de risco ocorrer. 
  60 - Possível É muito possível que ocorra, Acidente como perfeitamente possível. Probabilidade de 50%. 
  30 - Raro É raro que aconteça; Acidente com incidência rara. Probabilidade de 10%. 
  10 - Repetição improvável Já aconteceu mas é difícil que se repita; Acidente com incidência remotamente 

possível. Sabe-se que já ocorreu. Probabilidade de 1%. 
    5 - Nunca aconteceu Acidente como incidência extremamente remota. 
    1 - Praticamente impossível Acidente como praticamente impossível. Nunca aconteceu em muitos anos de 

exposição. 
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Fiabilidade na Avaliação de Risco: Estudo Comparativo de Métodos Semi-
quantitativos de Avaliação de Risco em Contexto Ocupacional 

 
       0%                     100% 

 

PARTE 2 - Caracterização da Amostra de Analistas 

Nesta Secção do Questionário pretende-se fazer uma caracterização da amostra de analistas. 
* Todos os campos são de preenchimento obrigatório. 

26 Idade * 
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

< 18 anos 
[18 - 24 anos] 
[25 - 34 anos] 
[35 - 44 anos] 
[45 - 54 anos] 
[55 - 64 anos] 
> ou = 65 Anos 

 

27 Género * 
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 
 

Masculino 
Feminino 

 
28 Qual a sua Profissão / Formação académica? * 
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 
 

Licenciatura em Ergonomia 
Licenciatura na Área de SHST 
Licenciatura na Área das Engenharias 
Outras   

 
 

 
 

 29 Qual o Nome do Curso que fez? * 
Por favor, escreva aqui a sua resposta: 
 

 
 
 

 
 30 Quem foi a Entidade Formadora? * 
Por favor, escreva aqui a sua resposta: 
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31 Formação Pós Licenciatura * 
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 
 

Nenhuma 
Pós-Graduação em SHST 
Mestrado na área de SHST 
Outras _____________________________________________ 

 
32 Qual o Nome do curso de Pós-Licenciatura que fez ou frequentou? * 
Por favor, escreva aqui a sua resposta: 
 

 
 
 

 

33 Qual foi a Entidade Formadora desse curso de Pós-Licenciatura? * 
Por favor, escreva aqui a sua resposta: 
 

  
 
 

 

34 Refira-se à sua Experiência Profissional na área de SHST: * 
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 
 

 < ou = a 1 ano 
 ]1 a 3 anos] 
 ]3 a 6 anos] 
 > a 6 anos 

 
35  Refira-se ao conhecimento que tem dos métodos de AR propostos neste estudo * 
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 
 

Costuma usar os métodos de AR aqui propostos (pelo menos 1 dos 4), ou já usou no passado 
Costuma usar este tipo de métodos de AR mas nenhum dos propostos neste trabalho, ou já usou no 
passado 
Já conhecia este tipo de métodos de AR mas NUNCA aplicou 
Nunca tinha ouvido falar nem conhecia estes tipo de métodos de AR 

 
36  Qual dos métodos apresentados costuma usar? * 
Por favor, selecione todas as que se aplicam: 
 

Método de Matriz Simples (3x3) 
Método de Matriz Simples BS 8800 
Método de Matriz Composta-P 
Método de WTF 

 
37 Relativamente às aplicações deste tipo de métodos (mesmo que diferente dos métodos aqui propostos) 
refira-se à experiência que tem: * 
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 
 

Usa numa base diária (pelo menos 1 vez/semana a 1 vez/mês) 
Usa regularmente (pelo menos mais de 1 vez/ano) 
Usa de vez em quando (pelo menos 1 vez/ano) 
Usou no passado recente (há mais de 1 ano e menos de 3 anos) 
Já não usa há muito tempo (há mais de 3 anos) 
Apenas experimentou em trabalhos académicos 

 



Apêndice 6 

298 

38  Que VANTAGEM reconhece na aplicação deste tipo de métodos 
Por favor, escreva aqui a sua resposta: 

 
 
 

 

39  Que DESVANTAGEM reconhece na aplicação deste tipo de métodos 
Por favor, escreva aqui a sua resposta: 

 
 
 

 
 40 Selecione o método que considerou mais fácil de usar e refira porquê (no campo dos comentários) * 
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 
 

Método de Matriz Simples (3x3) 
Método de Matriz Simples BS 8800 
Método de Matriz Composta-P 
Método de WTF 

 
Escreva um comentário à sua escolha aqui: 

 
 
 

  
41 Selecione o método em que deposita mais confiança relativamente ao resultados que proporciona e 
refira as opções da sua escolha  (no campo dos comentários) * 
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 
 

Método de Matriz Simples (3x3) 
Método de Matriz Simples BS 8800 
Método de Matriz Composta-P 
Método de WTF 

Escreva um comentário à sua escolha aqui: 

 
 
 

 
 42  Refira-se às principais dificuldades encontradas aquando do uso dos vários métodos aqui propostos * 
Por favor, selecione todas as que se aplicam: 
 

por vezes, os descritores associados às escalas, são demasiado redutores não balizando 
convenientemente os intervalos entre níveis; 
por vezes, os descritores associados às escalas, são demasiado detalhados mas não contemplam as 
situações encontradas; 
por vezes, os descritores associados às escalas, são demasiado ambíguos não se percebendo muito 
bem sobre o que é que estão a avaliar ex.: Frequência da existência de determinada Circunstância 
Perigosa (CP); Frequência de exposição a determinada CP; Frequência da existência de determinada 
consequência, etc..); 
por vezes, os descritores associados às escalas, referem-se a situações difíceis de estimar; 
Outras: ... ..........................................................................  

 

  

Obrigada pela sua colaboração! 

No final, comprometo-me a informá-lo dos resultados do estudo. 

 

Sair e limpar inquérito Carregar inquérito incompleto Submeter o inquérito 



 

 

APÊNDICE 7 
Apêndice 7 – Caracterização das Tarefas avaliadas 
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Caracterização Geral dos Postos de Trabalho 

Para a concretização deste estudo foram selecionadas, inicialmente, 4 tarefas: Prensa; 

Virar/Dobrar AirBags (ABs); Costura do Envelope e Costura em volta. 

 

A seleção das tarefas teve em consideração dois aspetos essenciais: a) Serem postos de 

trabalho com registos de acidentes de trabalho e b) A opinião da encarregada, no que se 

refere à penosidade associada à realização das tarefas. 

 

Tal como explicado no Capítulo II - ponto 4.2, apenas duas das tarefas foram integradas na 

3ª Etapa do estudo, razão pela qual limitámos este Apêndice à caracterização dessas 

tarefas. 

 

A Tabela 1 apresenta uma caracterização geral dos postos de trabalho associados a cada 

uma dessas tarefas. 





 

 

Tabela 1 – Caracterização geral dos postos de trabalho avaliados. 
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Nº MÉDIO DE PEÇAS (ABS) 

PRODUZIDAS CONSIDERANDO A 

DURAÇÃO NORMAL DA JORNADA DE 

TRABALHOb 
EQUIPAMENTO/ 

MATERIAL UTILIZADO 

RITMO ESTIMADOc RITMO  

VERIFICADOd A B 

PR
EN

SA
 

Colocar o ABs num molde 

(cortante) e prensar 

Variávele 

(pode ser 

diária ou 

esporádica) 

De pé 
33’’ 

(0,55’) 

42,55’’ 

(0,7’) 

436 

ABs 

342 

ABs 
301 ABsf 

Cabide (AEREO); ABs; Tecido 

suplementar; Prensa hidráulica, Pistola ar 

comprimido; Caixote lixo; Tesoura; Molde 

c/ vazadouro; Matriz; Peça pontiaguda; 

EPTON; Escova de aço; Comando AEREO 

VI
R

AR
 A

Bs
 Colocar ABs na máquina, 

retirar e colocar no 

carrinho 
Diariamente De pé … 

7,40’’ 

(0,12’) 

...g 
900 

ABs 
600 ABsh 

Carrinhos; ABs; Máquina de virar 

D
O

BR
AR

 

AB
s 

Retirar ABs do carrinho, 

dobrar e colocar no 

carrinho 

24,92’’  

(0,41’) 
Carrinhos; ABs; Bancada;  

 

                                                                 

a Os tempos referidos têm por base a média das informações dadas pela empresa, para o modelo de ABs observado. 
b Virar/Dobrar Abs ≈ 485 min., Prensa ≈ 240 min. 
c Tem por base a duração estimada do ciclo fornecida pela empresa (A) e a duração do ciclo observado (B). 
d Tem por base a informação fornecida pela empresa (Daily Employee Detailed Report). Valores médios para os dias de observação. 
e Esta tarefa não se realiza todos os dias, apenas quando há determinado modelo de ABs. 
f O desfasamento encontrado deve-se ao facto de não estar contemplado o tempo perdido com as subtarefas previstas aquando da realização desta tarefa. 
g Não existem registos oficiais porque o posto de trabalho está fora-de-linha não sendo alimentado pelo AEREO, nem possuindo nenhuma máquina EPTON. 
h Valores fornecidos pela operadora. O desfasamento encontrado é justificado com o tempo passado a fazer deslocações com os carrinhos carregados de ABs. 
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Descrição das tarefas analisadas 

De seguida será efetuada uma descrição das tarefas observadas e objeto de análise. É de 

salientar que a tarefa Virar/Dobrar ABs é realizada, alternadamente, pela mesma operadora. 

Contudo, e para facilitar o tratamento dos dados, foi analisada e descrita como se de duas 

tarefas independentes se tratasse.  

 

Prensa 

Descrição 

Nesta tarefa a operadora tem que retirar as peças (dois ABs por operação) que se encontram 

presas aos cabides pendurados no AEREO (equipamento que permite fazer a distribuição do 

trabalho ao longo de toda a linha de produção), colocar sobre o molde (que se encontra sobre 

a bancada da prensa) e, fazendo pressão com as duas mãos deve encaixar a peça no cortante 

(Figura 1). De seguida, deve colocar panos de desperdício por cima das peças, segurar nos 

manípulos da prensa, desloca-la para a posição desejada e acionar os botões (que se 

encontram nos manípulos) por forma a esta descer (Figura 2).  

 

Após esta operação, deve desviar a prensa e retirar a peça do molde, verificando, de seguida, 

se ficou cortada corretamente e sem obstruções nos buracos. Depois de confirmar que a 

operação foi bem executada, através do controlo visual realizado peça a peça (conforme 

requisitos especificados na Instrução de trabalho IT PR 9594.05.11) deve carimbá-la e colocá-

la, novamente, pendurada, para que esta possa seguir para outro posto de trabalho após 

acionamento do botão que faz deslocar o cabide ao longo do AEREO, recomeçando tudo de 

novo. 

  
Figura 1 – Exemplo de um cortante ou molde 

utilizado na Prensa. 

Figura 2 – Localização dos botões nos 

manípulos da Prensa. 

 

                                                                 

1 Documento interno da empresa 
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Ao longo da realização destas operações, a operadora poderá ter que intercalar com outras 

subtarefas, tais como: 

 Retirar, com a ajuda de uma tesoura (Figura 3), restos que ainda ficaram 

agarrados ao ABs, após corte com a prensa;  

 
Figura 3 – Exemplo da Tesoura utilizada neste posto de trabalho - Prensa. 

 

 Limpar os resíduos de tecidos instalados no molde, com auxílio de uma pistola de 

ar comprimido e/ou de uma ferramenta manual pontiaguda (1 limpeza por cada 

10 ABs cortados); 

 

 

 

Figura 4 – Pistola de ar comprimido usada 

no posto de trabalho – Prensa. 

Figura 5 – Ferramenta manual pontiaguda 

usada no posto de trabalho – Prensa. 

 

 Fazer controlo de qualidade, de 1 peça em cada 20, recorrendo ao uso da matriz 

localizada na bancada de apoio lateral;  

 
Figura 6 – Exemplo de uma Matriz utilizada neste posto de trabalho - Prensa. 

 

 Mudar de molde cortante (quando muda de modelo ou quando o molde fica 

gasto);  

 Retificar medidas, aquando da subtarefa anterior, com auxílio da matriz de 

controlo de qualidade, localizada na bancada de apoio lateral; 

 Limpar superfície inferior da prensa com recurso a uma escova de aço (Figura 7); 
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 Colocar panos de desperdício dentro do caixote de lixo que se encontra 60 a 80cm 

de distância do posto de trabalho, junto à mesa lateral de apoio (Figura 8); 

 Anular cabide com ABs se o mesmo não respeitar determinados requisitos pré - 

definidos, procedendo de acordo com a instrução de trabalho disponível para esse 

efeito (IT PR ETON.012). 

 

 
Figura 7 – Escova de aço para limpeza da superfície inferior da prensa. 

 

Caracterização Dimensional do Espaço e Equipamentos de Trabalho 

Na Figura 8 é possível visualizar a caracterização dimensional do posto de trabalho – Prensa.  

 

Trata-se de um posto de trabalho constituído, essencialmente, pela prensa hidráulica, mesa 

de apoio lateral, degrau (para diminuir a altura do plano de trabalho), e AEREO. A prensa é 

acionada bimanualmente por dois botões que se encontram a 118 cm de altura, situados nas 

pegas, da referida prensa. A altura do plano de trabalho (já descontando a altura do degrau, 

que é de 14 cm) é de 93 cm acrescidos da espessura do molde (≈ 7 cm), o que perfaz um total 

de, aproximadamente 100 cm. A bancada lateral, onde são efetuados os controlos de 

qualidade das peças de AB com auxílio da matriz, também possui uma altura de 93 cm. Neste 

posto de trabalho, tal como já referido, existe um degrau, realizado com recurso a uma palete, 

que pretende diminuir a altura do plano de trabalho. Este degrau é revestido com um tapete 

anti-fadiga, convenientemente fixado. Existe, ainda, um caixote de lixo, situado a 60 – 80 cm 

de distância em relação à posição da operadora no degrau, que serve para a colocação dos 

panos de desperdício.  

 

                                                                 

2 Documento interno da empresa. 
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Para retirar os 2 ABs3 dos cabides que estão fixados ao AEREO, a operadora recolhe-os a uma 

altura de, aproximadamente, 146 cm e coloca-os nos cabides, a uma altura de, 

aproximadamente, 100 cm, o que significa que os ABs são retirados acima do ombro e são 

colocados nos cabides à altura do cotovelo. 

 

Para acionar o AEREO, a operadora aciona um botão que está localizado 50 cm acima da 

bancada de trabalho, o que significa que o acionamento deste botão obriga a operadora a 

colocar o braço direito acima do nível dos ombros. 

 

Também a esta altura se localiza o EPTON, ou seja, o equipamento que permite à operadora 

fazer controlo sobre o trabalho produzido. 

Figura 8 – Caracterização dimensional do posto de trabalho – Prensa. 

 

Virar AB 

Descrição 

Nesta tarefa a operadora tem que virar o ABs, que está do lado do avesso, colocando-o no 

lado direito com auxílio de uma máquina que possui uma câmara de viragem por vácuo 

(Figura 9), a qual puxa/suga o ABs acabando por virá-lo.  

                                                                 

3 A operadora faz sempre o corte de dois ABs por cada operação. 

120 cm 

84 cm 

14 cm 
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0 
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 c
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cm 

 

Localização do EPTON e do botão que 
aciona o AEREO 
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Figura 9 – Máquina com câmara de viragem por vácuo, utilizada nesta tarefa – Virar ABs 

 

Das cinco tarefas analisadas, esta é a única que, a par com o Dobrar ABs, se encontra fora-

de-linha, ou seja, o posto de trabalho não é alimentado pelo AEREO, mas antes pela 

receção de carros carregados de ABs prontos a virar. Desta forma, neste PT não é possível 

controlar, com o mesmo rigor, a produção efetuada, já que não possui acoplada nenhuma 

máquina/equipamento EPTON. 

 

A operadora tem que retirar um ABs de um carro que está cheio de ABs, prontos a virar 

(Figura 10), posicionado no lado direito do posto de trabalho (em relação à posição da 

operadora) (Figura 11).  

 

a   b  c  
Figura 10 – Exemplo de três modelos de carros utilizados para colocação de ABs prontos a 

virar ou já virados: a – um carro cheio de ABs por virar; b – carro para colocação de ABs 

(vazio) e c – carro com ABs já virados. 
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Figura 11 – Exemplo do posto de trabalho de Virar ABs 

 

De seguida, coloca o ABs na máquina introduzindo-o pela extremidade da válvula de 

enchimento (Figura 12-a), agarra-o AB zona que se quer que fique no centro de viragem 

(para controlar o movimento) (Figura 12-b), pressiona o pedal da máquina para fechar a 

tampa do vácuo (Figura 12-c), pressiona novamente o pedal para iniciar a operação de 

sucção do ABs por vácuo, auxiliando com as mãos (Figura 12-d/e), para que a peça entre 

na câmara de viragem.  

a  b  c d  e  

Figura 12 – Exemplo das sequências operacionais utilizadas na tarefa de Virar ABs. 

 

Após o final da viragem, a operadora prepara novo ABs, ou seja, retira novo ABs do carro 

e coloca-o na máquina e, após a tampa da câmara se abrir, deve retirar o ABs, já virado, 

colocá-lo num outro carro que se encontra à sua esquerda (Figura 11), com ABs já virados 

(o tipo de carro é idêntico ao da Figura 10) e só depois deve iniciar nova viragem 

pressionando, novamente, o pedal que vai fechar a tampa da câmara de viragem e iniciar 

a sucção. 

 

Após cada operação de viragem, a operadora deve controlar visualmente se o ABs ficou 

corretamente invertido e se não ficou danificado (conforme requisitos especificados na 

Instrução de trabalho IT PR 170.10.14). 

 
                                                                 

4 Documento interno da empresa 
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Esta tarefa é sempre intercalada com a de Dobrar ABs. De uma maneira geral a operadora 

não passa mais de 10 minutos seguidos a Virar ABs.  

Considerando o número médio de peças (ABs) viradas (segundo o Ritmo 

Estimado/Verificado – Tabela 1) a operadora não passa, numa jornada de 485 min., mais 

de 1 a 2 horas a Virar ABs. 

 

O ABs manipulado neste posto de trabalho encontra-se completo, pelo que apresenta o 

peso máximo possível, para cada ABs. O Peso dos ABs é variável com o modelo. No dia da 

observação, o modelo que estava a ser virado e dobrado pesava 0,6385 Kg. 

 

Ao longo da realização desta tarefa, a operadora pode ter que intercalar com outras 

subtarefas, tais como: 

 Puxar/empurrar carros com ABs para virar. É de salientar que cada carro leva, 

aproximadamente, 100 Abs, o que significa que o peso a puxar/empurrar pode ser 

superior a 64 Kg; 

 Puxar/empurrar carros vazios para colocar ABs virados. É de salientar que a 

distância a percorrer é variável, podendo chegar a 15 m, dependendo da zona 

onde há carros disponíveis. 

 Agarrar no conjunto de ABs que estão no fundo do carro e colocá-los mais 

próximo de si, para facilitar o alcance. 

 

Caracterização Dimensional do Espaço e Equipamentos de Trabalho 

Na Figura 13 é possível visualizar a caracterização dimensional do posto de trabalho – 

Virar ABs.  

 

Trata-se de um posto de trabalho constituído pela máquina de virar Abs, a qual é, 

essencialmente, caracterizada por possuir uma câmara de viragem de ABs que está 

posicionada a 0,85 m de altura do solo (de salientar que a máquina é regulável em altura). 

A altura utilizada pareceu adequada, já que a colocação do ABs é feita com uma amplitude 

de, aproximadamente, 90o na articulação do cotovelo. 

 

A Máquina de virar ABs é acionada por um pedal localizado no pavimento. Este pedal 

permite fechar a tampa da câmara de viragem e ativar a sucção do ABs.  
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Neste posto de trabalho são, ainda, utilizados dois carros: um carro com ABs por virar e 

um carro para colocar os ABs virados. O primeiro carro está localizado do lado direito do 

posto de trabalho (em relação à posição da operadora), o outro carro (não visível na 

Figura 13) fica posicionado do lado esquerdo do posto de trabalho (em relação à posição 

da operadora), deixando um espaço, aproximado, de 0,8 m entre carros. 

 

Os carros utilizados podem apresentar diferentes configurações, como se pode constatar 

na Figura 10. É de salientar que, nenhum tem regulação em altura e existem carros 

duplos, tornando-se demasiado pesados e menos fáceis de manobrar. É de salientar, 

também, que o acesso aos ABs, colocados no fundo dos carros, é variável com o modelo, 

podendo obrigar a flexões extremas do tronco à frente. 

  

A distância da operadora à localização do ABs virado (dentro da câmara de viragem) é de, 

aproximadamente, 1 metro, o que obriga a que a operadora faça flexão do tronco à frente 

acompanhada de elevada flexão do braço. 

A zona onde a operadora se posiciona para realizar a tarefa possui tapete anti-fadiga. 
 

Figura 13 – Caracterização dimensional do posto de trabalho – Virar ABs. 

 

Dobrar AB 

Descrição 

Tal como referido, anteriormente, esta tarefa é intercalada com a tarefa Virar ABs. Nesta 

tarefa a operadora tem que dobrar os ABs, já virados, que foram colocados dentro de um 

carro. De uma maneira geral a operadora está, aproximadamente, 30 a 40 minutos a 

dobrar Abs. 

85
 c

m
 

0,27 cm 

Profundidade do 
carro 

  
0,85 cm 

Distância da operadora à 
localização do ABs virado – 

0,9 m a 1 m 

0,76 cm 

Tapete anti-fadiga
 

Pedal
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A operadora retira de um carro um conjunto de, aproximadamente, 10 ABs, coloca-os em 

cima da bancada onde vai proceder à dobragem. Habitualmente, a operadora empilha 

vários grupos de 10 ABs, em cima da bancada de dobragem e só depois começa a dobrar. 

Esta opção faz com que tenha que retirar ABs que se encontram acima do nível dos 

ombros, acabando por obrigar à adoção de posturas fora das zonas de conforto. 

 

É de salientar que, consoante as dimensões dos carros utilizados para colocar os ABs 

virados, a operadora pode optar por: 

 Deslocar o carro para junto da bancada onde vai efetuar a dobragem, ou 

 Transportar, manualmente, grupos de 10 ABs dos carros, localizados junto à 

máquina de virar, até à bancada de dobragem (aproximadamente, 5 metros). 

 

Para a realização desta tarefa, a operadora respeita uma sequência de operações. Assim, 

começa por pegar num ABs, sacudir, estender o ABs na mesa (Figura 14–a), sacudir, 

agarrar na costura em volta e dobrar de modo a que a prega da dobragem fique entre as 

duas costuras dos streps (Figura 14–b), sacudir e virar ABs e fazer dobragem sobre as 

outras pregas (Figura 14–c), depois deve pegar no meio das válvulas (Figura 14–d) e 

dobrar finalizando a operação (Figura 14–e). Após dobrar 5 ABs completos, agarra-os e 

coloca-os num carro, que se encontra do seu lado esquerdo. 

a b   c  d  

e  
Figura 14 – Exemplo das sequências operacionais utilizadas na tarefa de Dobrar ABs. 

 

Após cada operação de dobragem, a operadora deve controlar visualmente se o ABs não 

está sujo nem danificado e se ficou dobrado de acordo com a Instrução de trabalho 

(requisitos especificados na Instrução de trabalho IT PR 170.10.15).  

 

À semelhança da tarefa anterior, o ABs manipulado neste posto de trabalho encontra-se 

completo, pelo que apresenta o peso máximo possível, para cada ABs. Tal como referido, 
                                                                 

5 Documento interno da empresa 
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o peso dos ABs é variável com o modelo. No dia da observação, o modelo que estava a ser 

virado e dobrado pesava 0,6385 Kg. 

 

Ao longo da Realização desta tarefa, a operadora pode ter que intercalar com outras 

subtarefas, tais como: 

 Puxar/empurrar carros com ABs virados e/ou dobrados. É de salientar que cada 

carro leva, aproximadamente, 100 ABs o que significa que o peso a 

puxar/empurrar pode ser superior a 64 Kg; 

 Agarrar num conjunto de, aproximadamente, 10 ABs, que estão nos carros e 

colocá-los em cima da bancada. Considerando o peso do ABs observado, cada 

operação destas implica a manipulação de uma carga de, pelo menos, 6 Kg. 

 Agarrar num conjunto de ABs dobrados (cinco de cada vez) e colocá-los nos 

carros disponíveis para esse efeito. Considerando o peso do ABs observado, cada 

operação destas implica a manipulação de uma carga de, pelo menos, 3 Kg. 

 

Caracterização Dimensional do Espaço e Equipamentos de Trabalho 

Na Figura 15 é possível visualizar a caracterização dimensional do posto de trabalho – Dobrar 

ABs.  

 

Trata-se de um posto de trabalho constituído essencialmente pela Bancada de virar ABs, os 

carros (com ABs virados e para depósito de ABs dobrados) e os próprios ABs a dobrar. 

 

A altura da bancada (0,92 m) pareceu adequada para as exigências visuais implicadas (que 

são baixas) e esforço físico implicado (trabalho de precisão baixo). 

 

Neste posto de trabalho são utilizados dois carros: um carro com ABs virados e um carro para 

colocar os ABs dobrados. O primeiro carro está localizado do lado direito do posto de 

trabalho (em relação à posição da operadora), o outro carro fica posicionado do lado 

esquerdo do posto de trabalho (em relação à posição da operadora), deixando um espaço, 

aproximado, de 1 metro, entre carros (Figura 15). 
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Tal como já referido, os carros utilizados podem apresentar diferentes configurações, (Figura 

10). É de salientar que nenhum tem regulação em altura e existem carros duplos, tornando-se 

demasiado pesados e menos fáceis de manobrar. O acesso aos ABs, colocados no fundo dos 

carros, ou a colocação de ABs dobrados quando o carro está vazio, é variável com o modelo, 

podendo obrigar a flexões extremas do tronco à frente. 

 

A zona onde a operadora se posiciona para realizar a tarefa possui tapete anti-fadiga. 

Figura 15 – Caracterização dimensional do posto de trabalho – Dobrar ABs. 

 

 

Caracterização Geral do Ambiente de trabalho 

Ambiente térmico 

 

O ambiente térmico desempenha um papel fundamental para a perceção da qualidade de vida 

e das condições de trabalho. Um ambiente térmico desconfortável associa-se a estados 

sucessivos de mal-estar psicológico (tais como: sensação subjetiva de incómodo; redução 

apreciável do rendimento em tarefas com elevada destreza manual) que podem, em situações 

mais graves, dar lugar a sensações objetivas de mal-estar fisiológico (tais como: sobrecarga 

do coração e aparelho circulatório, desequilíbrios no balanço de água e sais no organismo) 

acompanhadas de uma clara diminuição da capacidade de trabalho. 

 

Na generalidade dos postos de trabalho avaliados, e tendo em consideração as exigências das 

atividades neles desenvolvidas (trabalho de exigência ligeira/moderada na postura de pé ou 

sentada) foram verificados valores de temperatura ambiente na ordem dos 25 º C, ou seja, 

1 m 

Altura  = 0,92 m 

Bancada: 3,64 m (c) x 2 m (l) 

Carro ABs 
dobrados Carro ABs 

Virados 
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ligeiramente superiores aos valores recomendados (que para as atividades desenvolvidas 

deverão estar compreendidos entre [17º - 24º], tal como propõe Miguel (2012). Esta situação 

pode justificar a perceção negativa que este parâmetro do ambiente térmico tem gerado junto 

dos vários colaboradores inquiridos já que, a humidade relativa, um dos outros parâmetros 

quantificados, se encontrava dentro dos parâmetros de conforto recomendados, com valores 

na ordem dos 55%. 

 

É de salientar que 50% dos inquiridos consideraram o ambiente térmico como sendo o 

parâmetro, do ambiente de trabalho, mais incomodativo. Os restantes 50% dividem-se, 

considerando-o como sendo o 2º ou 3º parâmetro mais incomodativo. 

 

Ambiente luminoso  

Uma adequada iluminação é uma condição essencial para a obtenção de um ambiente de 

trabalho saudável. A ausência desta premissa associa-se, frequentemente, a consequências 

mais ou menos gravosas, tais como: danos visuais, menor produtividade e aumento dos 

defeitos não detetados.  

 

A grande maioria dos postos de trabalho analisados recorre a uma iluminação artificial geral, 

proporcionada por lâmpadas fluorescentes. Nalguns dos postos de trabalho analisados 

(costura em volta e costura do envelope) a iluminação geral é complementada com 

iluminação artificial localizada, proporcionada por lâmpadas incandescentes.  

 

É de salientar que, de acordo com a norma DIN 5035-2:1990, a iluminação deve rondar os 

500 a 750 lux, para tarefas visuais normais com detalhes médios, e entre 1000 a 1500 lux, 

para tarefas visuais exigentes com detalhes finos (Miguel, 2012). 

 

Embora, aparentemente, a iluminação seja considerada, pela maioria das operadoras, um 

parâmetro adequado do ambiente de trabalho (apenas 12,5 % dos inquiridos consideraram a 

iluminação pouco adequada e os restantes 87,5% consideram-na adequada ou muito 

adequada) constatou-se que os níveis de iluminação, frequentemente, estavam abaixo dos 

valores propostos.  

 

No que se refere aos parâmetros qualitativos do ambiente luminoso, podemos destacar que a 

localização da iluminação localizada nem sempre é a mais adequada, condicionando as 
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posturas adotadas, com particular relevância para a flexão lateral do pescoço, ou mesmo 

inclinação lateral do tronco. 

 

Ruído  

Um ambiente sonoro desconfortável associa-se a estados sucessivos de mal-estar psicológico 

(tais como: irritabilidade, aumento do estado de angústia) que podem, em situações mais 

graves, dar lugar a sensações objetivas de mal-estar fisiológico (tais como: distúrbios 

gastrointestinais, distúrbios no SNC, nomeadamente, dificuldade em falar, diminuição da 

memória e retenção, etc.) acompanhadas de uma clara diminuição da capacidade de trabalho. 

Dito de outra forma, o ruído poderá ser uma das causas de incómodo para o trabalho, um 

obstáculo às comunicações verbais, podendo mesmo em casos extremos constituir um risco 

para a audição (Miguel, 2012). 

 

Relativamente a este parâmetro do ambiente de trabalho, as avaliações efetuadas revelaram 

que os níveis de ruído raramente ultrapassam os valores limites de exposição pessoal diária 

(LEX,8H = 87 dB(A)) (o que justifica a não utilização de equipamentos de proteção individual). 

Contudo, foram registados postos de trabalho cuja medição apresentou valores acima do 

nível de ação inferior (80 dB(A) < LEX,8H < 85 dB(A)) e a existência de tarefas pontuais (como o 

uso de ar comprimido no posto de trabalho - PRENSA) cujos valores registados 

ultrapassavam os valores limite de exposição (87 dB(A)). Estes valores podem justificar as 

queixas apresentadas pelas operadoras e a apreciação feita quanto a este parâmetro do 

ambiente de trabalho. Assim, as operadoras consideram os níveis de ruído incomodativos, 

assumindo valores na ordem de 1 ou 2 (numa escala de 5 níveis em que 1 - Muito 

incomodativo e 5 - não percecionado). É mesmo de salientar que as operadoras consideram 

este parâmetro do ambiente de trabalho como sendo o 2º ou 3ºparâmetro mais 

incomodativo.  

 

Apesar das Lesões/Afeções no aparelho auditivo (tais como surdez ou diminuição da 

acuidade auditiva) poderem não constituir um risco evidente pelos níveis de ruído a que 

estas operadoras estão expostas (na maioria dos casos inferior a 80 dB (A)) não podemos, 

contudo, negligenciar a potencial relação existente entre os valores de ruído encontrados e 

algumas das perturbações manifestadas pelas operadoras (tais como: Nervosismo, Ansiedade 

Problemas de sono, Problemas gastrointestinais). 
 





 

 

APÊNDICE 8 
Apêndice 8 – Síntese dos resultados de αK e %ConcDir na análise da Fiabilidade intra-analista 
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