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1 - Introdução

As atividades relacionadas a trabalhos topográficos, como em
qualquer outro trabalho de engenharia, têm riscos de acidentes.
Dependendo do tipo de trabalho, localização e condições do
tempo o grau de risco de acidentes varia de uma simples picada
de insetos - e se for uma abelha ou marimbondo não é tão simples
assim - ou uma queda que pode resultar em fraturas, cortes ou
demais lesões em diversas partes do corpo.

Trabalhos desenvolvidos em matas, principalmente em períodos
quentes, podem contar com acidentes ocasionados por mordidas
de cobras, em especial as cobras peçonhentas, comuns em
algumas regiões brasileiras.

A topografia de minas subterrâneas tem um certo grau de
periculosidade embora a permanência da equipe de topografia
seje breve em alguns casos.

O traçado da linha de transmissão de energia elétrica, em terrenos
muito acidentados, encosta de serras por exemplo, requer dos
membros da equipe um cuidado especial, pois é, de todas as
atividades a primeira a chegar no local.

Levantamentos topográficos em áreas de litígio entre
proprietários, por questões de limites, também pode ocorrer
acidentes, inclusive por arma de fogo. A prática tem demonstrado
que profissionais, nesta atividade, foram alvejados por balas.

Os riscos de acidentes de trânsito também são preocupantes,
pois para chegar ao local de trabalho, as vezes, são utilizadas
estradas vicinais em péssimas condições de trafegabilidade.

Enfim, a atividade de topografia com menor grau de risco de
acidentes é a de gabinete, mesmo assim dia 11 de setembro de
2001, dois aviões derrubaram as duas torres do WTC em Nova
York e com certeza algum profissional de engenharia estava em
trabalho de gabinete.

2 - Principais causas de acidentes e ações para prevenção

2.1 - Mordidas de cobras - Acidente ofídico

O desenvolvimento de trabalhos topográficos em áreas rurais,
em matas ou capoeiras, que requer a abertura de picadas, pode
encontrar cobras peçonhentas ou não. Em ambos os casos o
socorro ao acidentado deve ser rápido, principalmente se for co-
bra venenosa.

Prevenção:

a) Contratar trabalhadores braçais na região, que conheçam a
área de trabalho, para a abertura de picadas. Estes
profissionais, mesmo sendo analfabetos, têm experiência no
campo e podem detectar a presença de serpentes e inclusive
identificá-las.

b) Localizar nas proximidades, hospitais ou postos de saúde
que possuem soros antiofídicos específicos para cada grupo
de serpentes ou genéricos.

Não se recomenda a presença destes soros junto com a equipe
de topografia, pois necessitam de refrigeração e técnicas de

aplicação.

c) Em locais onde as evidências apontam para a presença maciça
de serpentes deve-se usar botas de borracha de cano longo.

Primeiros Socorros

Em caso de acidente ofídico, por cobras peçonhentas, deve-se
transportar o acidentado para um hospital/posto de saúde mais
próximo. O sucesso do socorro depende fundamentalmente do
tempo de ação. Para o transporte do acidentado, a equipe de
topografia deve ter sempre um veículo próximo.

Nota: Atendendo sugestões de órgãos ambientais deve-se,
sempre que possível, afastar a serpente da “picada”
principalmente se for do tipo “não peçonhenta”, para a preservação
da fauna silvestre. Matar somente se houver riscos de ataque. A
prática tem demonstrado que ao avistar uma serpente a primeira
reação do “foiceiro”, a frente da picada, é atingi-la com um golpe
fatal.

2.2 - Acidentes com ferramentas (foice, machado, facão)

Para a abertura de picadas é necessário a utilização de foices,
machados e facões (pequenas capoeiras). Em situação especiais
e em mata densa utiliza-se também a motoserra que deve ser
operada por profissional experiente, especialmente contratado
para esta atividade.

Alguns acidentes ocorrem pela liberação da ferramenta do cabo.

Prevenção:

a) Antes do início dos trabalhos verificar o encaixe da ferramenta
no cabo e reforçar se for necessário.

b) Utilizar ferramentas em bom estado de conservação. Levar
com a equipe lima para afiar as láminas.

c) O “foiceiro” da frente da picada deve usar perneiras de couro
que amenisa ou elimina o risco de um corte e ainda auxilia na
prevenção de ataques de serpentes nas pernas.

d) Ao derrubar uma árvore planejar o lado em que a mesma deve
cair e deixar os demais elementos da equipe em alerta.

Primeiros Socorros

Levar o acidentado para atendimento ambulatorial em caso de
pequenos ferimentos.

Para ferimentos mais graves levar o acidentado para o pronto
socorro do hospital mais próximo.

2.3 - Acidentes por queda

Nos levantamentos topográficos em áreas muito acidentadas as
quedas, principalmente em superfícies escorregadias, são
frequentes.

Em algumas situações a equipe pratica uma verdadeira atividade
de alpinismo, necessitando, as vezes, de cordas para subir em



ladeiras íngremes.

Uma queda pode ocasionar uma fratura em casos mais graves.
Em traçados de linha de transmissão, onde a passagem por
áreas acidentadas é inevitável, a equipe deve ter alguns
acessórios tais como cordas, pinos entre outros.

Mesmo em topografia de minas, de superficies encontram-se
áreas acidentadas como algumas regiões de acorrência de
calcário.

Prevenção:

a) Utilizar sapatões com garras mais acentuadas em terrenos
escorregadios.

b) Localizar desvios para acesso às áreas muito íngremes. As
vezes é melhor dispor de algum tempo para transpor um aclive
acentuado por um desvio a arriscar e sofrer uma queda.

c) Aumentar o número de auxiliares (trabalhadores braçais) para
ajudar a transportar os equipamentos e acessórios.

d) Detectar pedras soltas em rampas acentuadas.

e) Não confiar em vegetação que nasce nas fendas das rochas.
São frágeis e podem se desprender.

Primeiros Socorros

Em pequenas quedas pode haver dores musculares localizadas.
Em quedas com suspeita de fratura deve-se imobilizar o
acidentado e buscar socorro especializado.

No caso de fratura nos membros inferiores ou superiores os
integrantes da equipe podem levar o acidentado até o veículo e
daí até o hospital mais próximo.

São raros os casos de acidentes graves ocasionados por queda
em topografia.

2.4 - Ataque de abelhas

Quando a picada atingir uma colméia de abelhas silvestres o
trabalho deve ser interrompido momentaneamente até a definição
de uma solução para continuidade, que pode ser um desvio da
linha ou a remoção das abelhas por profissional especializado,
que vai localizar a rainha e deslocá-la para outro local.

A fumaça pode acalmar as abelhas, mas o fogo pode também
provocar um incêndio na mata.

Prevenção:

a) Utilizar camisas de mangas compridas, que protegem contra
as mordidas de outros insetos, principalmente alguns mos-
quitos transmissores de doenças como a malária, a dengue,
entre outras.

b) Um adulto pode suportar a picada de algumas abelhas, embora
seja bastante dolorido. No entanto existem pessoas alérgicas
as picadas e basta apenas uma abelha para ocasionar uma
reação alérgica.

c) Não avançar com a picada no habitat das abelhas.

Primeiros Socorros

Em caso de picadas de abelhas deve-se paralizar o trabalho e

repousar. Em indivíduos alérgicos dece-se conduzi-lo
imediatamente para atendimento médico.

Observação

Não tente fazer fogo para produção de fumaça. Pode ocorrer um
incêndio na mata.

2.5 - Ataque de “marimbondos” e “mamangavas”

A presença de marimbondos é bastante comum em algumas
regiões brasileiras. A picada deste inseto é mais dolorida do que
a da abelha e menos dolorida do que a picada de uma
mamangava.

Prevenção

a) As mesmas indicadas para o ataque de abelhas.

b) Os marimbondos formam suas “cachopas” nos galhos de
pequenas árvores. O “foiceiro”, o primeiro a detectar os insetos
e também o primeiro a ser picado por eles, poderá derrubar a
cachopa com o auxílio de uma vara e abandonar o local. Sem
a sua “casa” os marimbondos mudam de local após algum
tempo.

c) Pode-se desviar a picada e retornar ao alinhamento mais a
frente.

Primeiros Socorros

Mesmos procedimentos dos ataques de abelhas.

2.6 - Acidentes com lagartas/aranhas

Nas florestas brasileiras existe um grande número de lagartas e
aranhas, algumas delas com veneno bastante tóxico.

Prevenção

Em áreas de ocorrência destes animais deve-se utilizar luvas.

Primeiros Socorros

Como não é possível um leigo identificar o tipo de lagarta/aranha
deve-se conduzir o acidentado para atendimento médico.

Para os demais tipos de acidentes com certa gravidade o
acidentado deve ser conduzido para atendimento ambulatorial/
pronto socorro.

3 - Equipamentos de Proteção Individual - EPI

Cada membro da equipe deve usar no período de trabalha no
campo:

- Capacetes com jugular;
- Sapato apropriado;
- Calça comprida;
- Camisa de manga comprida;
- Perneira.

Em trabalhos dentro de áreas industriais incluir:

- Protetor auricular;
- Óculos;
- Máscaras.

Um veículo deve ficar próximo e a disposição da equipe.


