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G02. A pessoa responsável por manter o equipamento de içamento pode ser a mesma que faz o 
exame minucioso? 
 
Com base em normas e na legislação, a LEEA exige que a pessoa competente seja suficientemente 
independente e imparcial para permitir a tomada de decisões objetivas. Assim, a pergunta deveria ser: 
"Você pode verificar seu próprio trabalho?" A LEEA entende que a resposta a esta pergunta depende 
da complexidade do exame minucioso. 

Por exemplo, o exame minucioso de uma corrente mecanicamente montada após um reparo não é uma 
tarefa complicada para uma pessoa competente verificar a sua precisão. Ao contrário, esse é o caso de 
um exame minucioso de um guincho após uma revisão do mecanismo de içamento e frenagem. 

Portanto, a pessoa encarregada ou o empregador devem avaliar os riscos em termos de complexidade 
da manutenção e posterior exame minucioso. A avaliação de risco deve considerar se o examinador 
poderia ou não ser considerado imparcial, considerando que o examinador provavelmente presumirá 
que eles fizeram um bom trabalho e, como resultado, talvez não sejam tão minuciosos quanto deveriam 
ser. Às vezes, um segundo par de olhos estará em melhor condição de agir de forma imparcial e ver 
defeitos associados à manutenção. 

Observe que o erro humano é a causa principal de uma proporção significativa de incidentes. 

Também é importante observar que a série BS 7121-2 de normas informa: 'é fundamental que a pessoa 
responsável pelo exame minucioso não seja a mesma que fez a manutenção. Portanto, com gruas no 
Reino Unido, talvez seja aconselhável seguir a orientação dada na norma. 
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