
 
 
 

Prefeitura do Campus USP de Bauru. Janeiro de 2018 – ano IX – nº 102 
 

ATOS E CONDIÇÕES INSEGURAS 
 

Atos e condições inseguras estão em vários 
lugares. Muitos você nem percebe ou, por existir 
há muito tempo, aquilo que era errado se torna 
normal e se torna imperceptível. 
 

Atos inseguros são as maneiras como as 
pessoas se expõem, consciente ou 
inconscientemente, a riscos de acidentes. Em 
80% dos casos de acidentes, o motivo principal é 
o ato inseguro. 
 

Vejamos alguns exemplos de atos inseguros: 
1. Ficar junto ou sob cargas suspensas. 
2. Usar máquinas sem habilitação ou 

permissão. 
3. Lubrificar, ajustar e limpar máquina em 

movimento. 
4. Inutilizar dispositivos de segurança. 
5. Uso de roupa inadequada. 
6. Desviar atenção do colega no trabalho. 
7. Transportar ou empilhar inseguramente. 
8. Tentar ganhar 

tempo. 
9. Expor partes do 

corpo a partes 
móveis de 
maquinas ou 
equipamentos. 

10. Excesso de 
velocidade. 

11. Improvisar ou fazer uso de ferramenta 
inadequada à tarefa exigida. 

12. Não utilizar EPI. 
13. Manipulação inadequada de produtos 

químicos. 
14. Fumar em lugar proibido. 
15. Consumir drogas ou bebidas alcoólicas 

durante a jornada de trabalho. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condições inseguras nos locais de serviço são 
aquelas que compreendem a segurança do 
trabalhador: falhas, defeitos, irregularidades 
técnicas e carência de dispositivos de segurança 
que colocam em risco a integridade física e/ou a 
saúde das pessoas e a própria segurança das 
instalações e equipamentos. 
 

Abaixo alguns exemplos de condições inseguras 
mais comumente conhecidas: 
1. Falta de proteção em máquinas e 

equipamentos. 
2. Deficiência de maquinário e ferramental. 
3. Passagens perigosas. 
4. Instalações elétricas inadequadas ou 

defeituosas. 
5. Falta de equipamento de proteção 

individual. 
6. Proteções inadequadas ou defeituosas. 
7. Nível de ruído elevado. 
8. Má arrumação/falta de limpeza. 
9. Defeitos nas edificações. 
10. Iluminação inadequada. 
11. Piso danificado. 
12. Risco de fogo ou explosão. 
 

A educação e o conhecimento do que é certo ou 
errado também contribui favoravelmente para que 
muitos incidentes aconteçam. 
 

O maior responsável pelo ato inseguro é você. 
Mesmo sendo originadas por diversos fatores 
externos, as condições inseguras têm como 
responsabilidade o próprio homem. Portanto, a 
segurança começa e termina com as ações, 
atitudes e consciência de todos nós. Colabore 
com ambientes mais salubres a começar de 
casa, escola, rua, sociedade e principalmente na 
empresa, reduzindo o número de acontecimentos 
alarmantes que cresce a cada ano. 
 
Fonte: http://ddsonline.com.br/dds-temas/seguranca/415-atos-e-condicoes-inseguras-
conceitos-e-exemplos.html 

 


