Mais segurança
nas docas
Saiba quais são os tipos mais frequentes de acidentes
envolvendo carga e descarga e aprenda como preveni-los

O potencial de produção já é enorme
em determinadas empresas de transporte
médias, de maneira que, em turnos de 24
horas por dia, cerca de 200 baús podem
ser descarregados de manhã ou carregados à noite. Isso por dia significa:
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•

•

400 operações de chegada e partida de carga e descarga de baús de
caminhões;
400 operações de levantamento ou
abaixamento de plataformas niveladoras de docas ou sua retração ou
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ma importante premissa
para uma eficiente movimentação de mercadorias é a carga e descarga
eficaz de baús de caminhões. Os recipientes padronizados
são estacionados em seus próprios
suportes nos portões ou rampas de
carga e descarga ou nos respectivos
veículos de transporte. Para sobrepor a fresta ou diferenças de altura
entre a rampa ou portão e o baú, em
geral, são usadas plataformas niveladoras de carga e descarga. A ponte
e o baú recebem cerca de 25 ciclos
de translado até que se descarregue
completamente o baú.

extensão;
No total, cerca de dez mil vezes a passagem por plataformas e em baús de
transpaletes ou empilhadeiras.
Com isso, a carga e descarga tornamse um ponto crítico de acidentes. Veja a
seguir exemplos de situações que podem
causar riscos nas docas:

•

1. Afastamento não intencional do
caminhão
Depois de estacionar na plataforma
niveladora de docas, o motorista do caminhão não deixou a marcha engatada,
nem puxou o freio de mão ou colocou
calços nas rodas traseiras do veículo.
Logo em seguida, um operador de empilhadeira carregou um palete dentro
do baú do caminhão. Nesse momento,
a empilhadeira estava com as rodas de
tração na superfície de carga do veículo
e com as rodas não tracionadas na plataforma de carga e descarga.

A seguir, o operador queria se dirigir
em marcha à ré para dentro do depósito.
Com isso, o atrito das rodas tracionadas
se transferiu para a superfície de carga
do caminhão. A empilhadeira não saiu
do lugar, mas o caminhão foi empurrado
para a frente (vide Fig. 1).
À medida que o espaço vazio entre
a superfície de carga do caminhão e
a plataforma niveladora de docas foi
aumentando, finalmente aconteceu a
queda da empilhadeira.
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2. Partida ou afastamento do caminhão sem controle ou autorização
Sem se coordenar com o operador
da empilhadeira, o mestre de carga e
descarga usou o celular para avisar o
motorista do caminhão que se afastasse do portal. Entretanto, o operador da
empilhadeira achava que era necessário
descarregar completamente o baú.
Posicionado na superfície do baú,
ele havia apanhado mais uma unidade,
porém não percebeu que, juntamente
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com o caminhão, o baú também estava
sendo levantado. (vide Fig. 2).
Ao dar marcha a ré, o operador da
empilhadeira estava em cima da ponte de
carga e aí aconteceu o acidente. Enquanto isso, o baú, junto com o caminhão, já
havia se adiantado tanto que a borda de
apoio da plataforma niveladora de docas
escorregou da quina do baú, se dobrou
para baixo e a empilhadeira caiu.
3. Falta de travamento das colunas
de apoio
O motorista estacionou o caminhão
com um baú na frente de um portal
de carga/descarga do depósito. As colunas de apoio estendidas não foram
travadas contra dobramento pelo motorista. Nenhum dos dois sistemas de
travamento foi efetuado.
Quando o operador da empilhadeira subiu no piso do baú, ele quis frear
a máquina (vide Fig. 3). Com a força
de frenagem (seta azul), surgiu uma
força inercial contrária (seta laranja). Essa força inercial foi transmitida
pelo atrito das rodas de tração para
a superfície do baú. Entretanto, essa
força inercial não pôde ser absorvida
pelas colunas de apoio que estavam
destravadas. Todas as quatro colunas
se dobraram e o baú, junto com a empilhadeira, caíram para a frente.

Avaliação de perigos
A avaliação do grau de periculosidade é o pivô central para a implementação de medidas de segurança
nas empresas. Devido às altas capacidades operacionais de muitas empresas de carga e descarga de materiais,

algumas medidas preventivas só podem ser implantadas mediante prévio
estabelecimento de condições operacionais.
Importante: dentro da empresa, as
atribuições e responsabilidades do mestre de carga/descarga, motoristas de caminhões e de movimentação de baús e

A

avaliação do grau
de perigo é o
principal motivo para a
criação de medidas de
segurança nas areas
de carga e descarga
operadores de empilhadeiras devem ser
precisamente estabelecidas. Também
recomenda-se a função de um “encarregado de baús” que faça a inspeção visual
nos baús e verifique o estacionamento
correto e seguro dos veículos.
Devido ao alto volume de movimentação de produtos nas empresas de armazenagem e distribuição, uma comunicação
direta entre mestre de carga e descarga e
motoristas nem sempre é possível. Neste
caso, uma alternativa para se ter maior
segurança seria a implementação de dispositivos automáticos que pudessem impedir a partida do veículo. Também seria
uma boa prática um sistema de sinalização
dedicado aos setores de carga e descarga
de acordo com o fluxo de materiais.
E, por fim, mas também importante:
cada funcionário na empresa que esteja
envolvido com a carga/descarga deverá
ser instruído pelo menos uma vez por ano
sobre os riscos inerentes ao processo.
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MEDIDAS DE SEGURANÇA
Risco: avanço involuntário do caminhão ou reboque com baú.
Medidas de segurança:
• travamento contra movimento
involuntário mediante o freio de
mão e calços nas rodas traseiras;
• verificação da existência de calços de segurança nos eixos rígidos pelo funcionário do depósito.
Risco: partida não desejada do
caminhão ou reboque
Medidas de segurança:
• comunicação entre o mestre de
descarga, o operador e motorista
do transporte do baú;
• partida do caminhão ou veículo
de transporte somente após a
constatação do término da operação de carga e descarga.
Risco: queda do baú
Medidas de segurança: inspeção
visual do baú para verificar o acesso
seguro da empilhadeira em relação a:
• uso adequado das colunas de
apoio;
• travamento das colunas contra
dobramento através de travas fixadas no apoio e travamento com
mola nos tubos de articulação;
• colunas de apoio e travas com
molas intactas;
• superfície de apoio do baú com
firmeza suficiente;
• inspeção dos veículos para garantir a segurança da empilhadeira
no baú, evitando que o eixo dianteiro do veículo esteja esterçado.

