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Este documento da IMCA (International Marine Contractors Association) é aqui reproduzido
devido à sua importância.
Observação: Alguns dos pontos da investigação são abrangidos através de orientação no Código de
Prática Internacional da IRATA (ICOP). Anexo M


Um elemento comum em incidentes de “trabalho com calor” é o treinamento inadequado para
usar ferramentas quando os técnicos estão suspensos por cordas.
M.6 Jateamento e pulverização a partir dos cabos de ancoragem



M.6.1 Antes do início do trabalho é necessário que se realize um treinamento que
aborde as precauções e técnicas necessárias para lidar com os riscos adicionais da
utilização de ferramentas de alta pressão enquanto se utiliza o acesso por corda, além
das medidas de segurança para a utilização deste equipamento em solo.



M.6.4 Onde a reação causada pelas ferramentas de alta pressão possa desequilibrar
o técnico em acesso por corda e causar acidentes, cabos de ancoragem auxiliares
devem ser utilizados para tensionar o técnico em acesso por corda e mantê-lo na
posição correta.



Incidente 1 consulte M.5 Trabalho com calor



M.5.1 O técnico em acesso por corda deve ter cuidado para se proteger contra
potenciais lesões pessoais enquanto executa trabalhos com calor, por exemplo, fechar
a abertura entre os macacões e as botas ou entre as mangas e as luvas para evitar que
material quente como respingos de solda ou partículas entrem.



Incidente 4 consulte M.1.5 As medidas de controle devem ser implementadas para
minimizar o potencial de lesões em casos de perda de controle de ferramentas ou
equipamentos por parte do técnico em acesso por corda. Exemplos de medidas de
controle incluem dispositivos de desativação automática ou a amarração das
ferramentas de modo que, caso o controle seja perdida, elas balancem para longe do
usuário.



M.5.2 Para certos tipos de trabalho com calor, o equipamento de acesso por corda
como cabos de ancoragem e arnês podem precisar de proteção especial, por exemplo,
cabos de ancoragem podem ser protegidos na área de trabalho com calor por meio da
instalação de protetores térmicos para cabo de ancoragem instalados ao redor dos
mesmos.

A substituição de componentes metálicos por uma linga de poliamida não condutora parece
ignorar o fato de que os componentes metálicos são utilizados precisamente para minimizar a
possibilidade de o calor danificar os cabos de ancoragem de poliamida, o que é uma
ocorrência mais provável do que é reportado.
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Uma boa prática deve assegurar que o fornecimento de ar à tocha para goivagem é drenado e
soprado antes da utilização. Para segurança extra, pode ser adicionado um protetor de cabo
de ancoragem resistente ao calor a qualquer componente metálico utilizado para proteger os
cabos de trabalho contra danos assim como proporcionar isolamento elétrico.

Página 2 de 2

