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Resumo: O presente estudo teve a finalidade de identificar os riscos envolvendo todos os processos de produção 

de portões de ferro, galvanizados, alumínio e de rolo de uma empresa do setor metalúrgico em Mossoró-RN e 

elaborar um mapa de riscos da empresa para tornar possível verificar se os procedimentos de precaução cabíveis 

estavam sendo aplicados. Para isso, a partir de uma pesquisa de campo, foram aplicados instrumentos para a coleta 

de dados, bem como um levantamento bibliográfico abordando os principais conceitos e assuntos relevantes ao 

tema da pesquisa. Por fim, expõe os resultados obtidos pela aplicação dos formulários e checklists para verificar 

os riscos ambientais existentes no local em estudo e o seu grau de intensidade, considerando os processos de 

fabricação de portões e apresenta o mapa de riscos da empresa. O grau de intensidade dos riscos foi identificado 

utilizado a matriz típica de valoração qualitativa do risco, nos possibilitando verificar que o risco de acidentes na 

metalúrgica é classificado como alto, e os riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos como de natureza 

média, sendo passível de melhorias como a utilização de EPI’s e organização e limpeza do ambiente. Foram 

apresentadas as dificuldades encontradas durante o estudo e propostas para trabalhos futuros.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Barbosa Filho (2016), tratar das condições de trabalho está diretamente relacionado com a saúde 

individual e coletiva. Negligenciar tal condição significa causar danos não só aos envolvidos atualmente, como 

também a gerações futuras. Os processamentos da metalurgia estão atrelados a riscos que podem provocar 

acidentes de trabalho (AT’s), principalmente se não forem utilizadas as medidas de prevenção e proteção indicadas 

para determinadas tarefas da profissão (MASTELLA, 2013).  

Mesmo havendo legislações trabalhistas obrigando as empresas a fornecer equipamentos de proteção 

individual (EPI) aos trabalhadores, com a falta ou pouca fiscalização dos órgãos competentes elas acabam 

negligenciando a segurança e a saúde dos trabalhadores para priorizar a produção e o lucro. Mas essa troca pode 

gerar mais custos a empresa do que os investimentos com a prevenção dos acidentes (NASCIMENTO, 2016).  

Ainda de acordo com o estudo de Barbosa Filho (2016), a utilização de ferramentas que possam minimizar 

o desgaste do trabalhador, assim como atividades de prevenção, devem ser sempre disponibilizadas trazendo, além 

de segurança aos profissionais, estimular o interesse na participação de ações que promovam conhecimento acerca 

dos riscos ambientais e utilização correta de equipamentos e máquinas.  

Estudos revelaram que as indústrias brasileiras são responsáveis por grande parte dos acidentes de 

trabalho registrados, estando o setor metalúrgico entre os principais causadores de AT’s. Ainda assim, as pesquisas 

não abrangem o campo das pequenas empresas, onde a informação sobre cuidados de prevenção de acidentes e 

segurança não são disseminadas e a maioria dos acidentes ocorridos não são comunicados. Além disso, há um 

número de funcionários significativamente maior nas indústrias e uma maior exigência quanto ao cumprimento 

das Normas Regulamentadoras, sendo então possível identificar a importância de se aplicar estes mesmos estudos 

em pequenas empresas onde o risco de acidentes pode estar presente, contribuindo também para aqueles que 

desejam inserir-se nesse campo de trabalho (NASCIMENTO, 2016).  

Segundo Carvalho et al. (2017), a presença de riscos ambientais pode tornar-se um problema para a saúde 

do trabalhador, e uma forma de analisar a existência desses riscos se dá pela elaboração  de um mapa no qual será 

possível identificar os pontos onde, no local de trabalho, estes elementos estão presentes, tornando possível adotar 

medidas para eliminar, reduzir ou controlar o risco.  

Além disso, não houve resultados na busca por outros trabalhos no município de Mossoró/RN 

relacionadas ao tema e esta pesquisa poderá servir como base para outras, assim como contribuíram para esse 

estudo os trabalhos de Alves (2012), Bianchi (2014), Dias e Araújo (2015), Gonçalves, Sakae e Magajewski 

(2018), Mastella (2013), Nascimento (2016) e Rodrigues e Luz (2017).  

Portanto, podemos levantar os seguintes questionamentos: quais são os riscos ambientais presentes em 

uma empresa do setor metalúrgico, que tipos de acidentes possivelmente ocorrem mais e quais medidas podem ser 

tomadas para diminuir ou eliminar esses riscos e acidentes?  
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O presente estudo teve a finalidade de identificar os riscos envolvendo todos os processos de produção 

de portões de uma empresa do setor metalúrgico em Mossoró-RN, bem como elaborar um mapa de riscos da 

empresa para que fosse possível verificar se os procedimentos de precaução cabíveis estavam sendo aplicados e, 

por fim, propor melhorias no ambiente de trabalho.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 SETOR METALÚRGICO 

 

O setor metalúrgico, também conhecido como indústria Metal Mecânica ou Metalomecânica, inserido na 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) seção C, divisão 24, está diretamente ligado com o 

processamento e transformação de materiais metálicos e esses processos podem ser divididos em usinagem, 

soldagem, deformação plástica e fundição (DOCE; GOMES, 2017). O anuário estatístico do setor metalúrgico 

(2018) afirma que, quanto aos aspectos socioeconômicos, o setor da metalomecânica tem grande 

representatividade no cenário nacional impactando em outras atividades econômicas como indústria 

automobilística, construção civil e bens de capital.  

Gonçalves, Sakae e Magajewski (2018) afirmam que o setor metalúrgico desenvolveu bastante no Brasil, 

principalmente nos estados das regiões sul e sudeste. Ele representa cerca de um terço das indústrias e constitui 

35,2 % do produto interno bruto (PIB) industrial, ainda que a mais recente crise econômica do país, em 2015, tenha 

impactado negativamente na produção.  

O estudo de Nascimento (2016), mostra que o ambiente de trabalho pode favorecer a ocorrência de 

acidentes quando existem uma série de fatores tais como iluminação inadequada, desordem e falta de limpeza, 

máquinas e equipamentos com defeitos, falta de proteção, falta de sinalização etc. Contudo, a falta de fiscalização 

e utilização de recursos que possam evitar esses acidentes são o principal motivo de seus acontecimentos.  

Dentro do setor metalúrgico ocorrem diversos procedimentos de fabricação de metais e ligas, deixando o 

trabalhador exposto a vários perigos. Alguns exemplos de processos de produção em indústrias metalúrgicas são: 

manipulação de peças pesadas, utilização de prensas, bem como transporte e limpeza de matérias e máquinas 

existentes na empresa (NASCIMENTO, 2016).  

Segundo Gonçalves, Sakae e Magajewski (2018), as indústrias são responsáveis pela maioria dos AT’s 

no Brasil. Dados divulgados pelo anuário estatístico de acidentes de trabalho (AEAT) para o ano de 2017 mostram 

que 37,22% dos acidentes registrados com comunicação de acidente de trabalho (CAT) são provenientes do setor 

industrial.  

Ainda segundo o Anuário Estatístico do Ministério da Previdência e Assistência Social (2017), os 

números registrados para acidentes de trabalho no setor metalúrgico diminuíram, visto que em 2015 foram 7.190 

acidentes, enquanto em 2017 foram 6.157 acidentes, incluindo aqueles sem CAT registrada.  

 

2.2 ACIDENTES E DOENÇAS OCUPACIONAIS 

 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), cerca de 270 milhões de acidentes de trabalho 

ocorrem por ano no mundo, e deste número 2 milhões são vítimas fatais. As estatísticas mostram ainda que o custo 

total estimado desses acidentes, além das doenças profissionais, equivale a 4% do PIB global (CAVALCANTE et 

al., 2015).  

No Brasil, a estimativa é de que a cada 48 segundos um trabalhador sofre algum acidente de trabalho e a 

cada 3h, 38 minutos e 43 segundos um trabalhador é vítima fatal. Entre os anos de 2012 a 2017, foram notificadas 

14.412 mortes e 4,26 milhões de acidentes de trabalho, mas esses números são maiores visto que apenas um a cada 

sete acidentes são devidamente registrados. As estatísticas também revelam que um dos motivos para tantos 

acidentes consiste na falta de treinamento e qualificação dos funcionários, principalmente terceirizados, que 

constituem 4 a cada 5 acidentes de trabalho, evidenciando a negligência das empresas (ROCHA, 2018).  

Dentre os acidentes de trabalho, a maioria registrada entre os anos de 2012 e 2017 foi por corte, laceração, 

ferida, contusão e pequenos cortes com alta profundidade, representando 21,03%, seguido dos acidentes com 

fratura que foram cerca de 17,05% e 15,74% foram devido a contusão e esmagamento na superfície (ROCHA, 

2018).  

Estão contidas na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), obrigações, direitos e deveres que devem 

ser cumpridos pelo trabalhador, bem como empregadores para garantir a segurança e saúde de todos os envolvidos 

(NASCIMENTO, 2016).  

Além da CLT, existem normas de segurança que tratam especificamente sobre o tema, conhecidas como 

Normas Regulamentadoras. Dentre as normas existe a NR-09 que especifica sobre o programa de prevenção para 

riscos ambientais (PPRA). Segundo a portaria MTE n.º 1471 de 2014, é obrigatório estabelecer um PPRA em 

todas as empresas ou instituições que admitam trabalhadores como empregados (BRASIL, 2014).  



___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
3 

 

Para Bianchi (2014), as características do trabalho, tais como o local, os equipamentos e até mesmo 

relações interpessoais, podem gerar riscos ao trabalhador que pode prejudicá-lo, bem como gerar prejuízos a 

empresa. Sendo assim, é importante identificar quais são estes riscos para melhorar as condições de trabalho.  

Segundo Cavalcante et al. (2015), a falta de recursos preventivos que culmina em acidentes de trabalho 

faz deste o principal motivo da busca ao Auxílio-doença no Brasil. A escassa disseminação de informações sobre 

o assunto e as limitações de conhecimento sobre meios de comunicação torna o processo de redução nas taxas de 

acidente ainda mais difícil.  

Cavalcante et al. (2015) afirma que no Brasil, a atenção a saúde do trabalhador precisa ser intensificada, 

visando a assistência à saúde, fiscalização e melhorias no sistema de aplicação da legislação nos casos notificados 

bem como nas formas de promoção e prevenção. O autor também afirma que um grande agravante para acidentes 

de trabalho no país é o exercício da função em locais públicos, deixando o trabalhador exposto a riscos que vão 

além dos já existentes na profissão, tais como a violência urbana e trânsito.  

Os riscos de acidentes estão presentes em todas as áreas de trabalho, incluindo o setor metalúrgico que é 

considerada uma das atividades que mais comprometem a saúde do trabalhador (DIAS; ARAÚJO, 2015). Nos 

processos produtivos deste ramo, utilizam-se materiais, máquinas e ferramentas que constantemente resultam em 

acidentes.  

 

2.3 RISCOS DE ACIDENTES NO SETOR METALÚRGICO 

 

Segundo Alves (2012), a indústria metalúrgica é responsável por grande parte dos acidentes de trabalho 

associados à utilização de máquinas. Uma vez que há utilização de diversas máquinas e ferramentas nos processos 

produtivos, torna-se necessária a proteção mínima adequada para minimizar o contato do operador com os riscos 

que elas oferecem.  

O estudo de Nascimento (2016) revela que umas das principais causas de acidentes de trabalho em 

metalúrgicas é a experiência na prática profissional, que leva o trabalhador a ser negligente com alguns aspectos 

como uso de EPI’s, não evitar distrações e ser imprudente. A pesquisa também mostra que o local de trabalho, 

equipamentos e máquinas em péssimas condições de conservação leva a ocorrência, principalmente, de quedas, 

colisão com objetos e queimaduras.  

Para Dyniewicz (2009), como as empresas acabam negligenciando a segurança dos trabalhadores em 

detrimento da maior produção e lucro, eles acabam sobrecarregados. As principais reclamações dos funcionários 

da área metalúrgica envolvem dores musculares, dor de cabeça e zumbido no ouvido.  

Ainda segundo Dyniewicz (2009), a perda auditiva provocada pelo ruído pode ser crescente, conforme o 

trabalhador fica exposto a fonte, o que é bastante comum na indústria metalúrgica. Para o autor, os programas de 

preservação auditiva não são adequadamente aplicados, bem como a manutenção do risco de lesões auditivas e as 

legislações existentes.  

Cada máquina ou ferramenta pode apresentar um risco ao trabalhador que depende de suas características, 

principalmente de funcionamento, e que englobam movimentos de rotação, alternados, translação e oscilação. Na 

utilização de serras, por exemplo, o movimento rotativo da serra juntamente com a translação da peça ou da própria 

ferramenta de corte pode resultar em cortes e escoriações do operador através de partículas abrasivas, dentes de 

serras, gumes das ferramentas etc., que são acidentes frequentes nessa indústria (ALVES, 2012).  

É fundamental a utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI) desenvolvidos para evitar 

diversos acidentes de trabalho, inclusive nas indústrias metalúrgicas. Segundo Alves (2012), os mais comumente 

encontrados são os óculos de proteção e viseiras, protetores auditivos, aventais de couro, batas, calçados de 

segurança em couro, borracha ou material plástico e biqueira de aço e diversos tipos de luvas de proteção.  

O estudo de Dias e Araújo (2015) realizado em uma empresa de soldagem localizada em um município 

do Sudoeste da Bahia com 12 colaboradores, revela que os entrevistados, apesar de demonstrarem algum 

conhecimento sobre os riscos a que estão expostos, não houve consenso ao listá-los, visto que a pouca informação 

obtida provém principalmente de conhecimentos práticos ao invés de estudos ou do interesse da empresa em deixá-

los cientes da exposição.  

Os acidentes de trabalho no ramo metalúrgico podem ser provenientes de várias etapas do processo 

produtivo, que vão desde postura inadequada até cortes devido à má utilização de máquinas e ferramentas, 

possibilitando classificar esses acidentes de acordo com os riscos ambientais.  

 

2.4 RISCOS AMBIENTAIS 

 

Para Mastella (2013) a definição de risco dentro da área de segurança e saúde do trabalhador pode ser 

descrita como a possibilidade de ocorrer acidentes, provocando lesão ou perda.  

De acordo com o estudo de Rodrigues e Luz (2017), a classificação dos riscos ambientais varia conforme 

a sua fonte e forma que esta pode prejudicar o trabalhador, podendo ser proveniente de substâncias químicas, 

agentes físicos e mecânicos, agentes biológicos e inadequação ergonômica dos postos de trabalho.  
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Os riscos químicos são aqueles desencadeados por substâncias em geral que possam ser absorvidas pelo 

organismo do trabalhador, principalmente por vias respiratórias, tais como poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases 

ou vapores, produtos ou substâncias químicas, causando danos à saúde do trabalhador (MASTELLA, 2013).  

O risco físico está vinculado a agentes externos que possam causar dano variável e podem ser mensurados, 

sendo atribuídos limites de exposição de acordo com a atividade profissional. Dentre eles, o mais comum nos 

ambientes de trabalho é o ruído, ainda que possam estar relacionados com temperatura (calor e frio), umidade, 

pressão anormal e radiação ionizante e não ionizante (CARVALHO et al., 2017).  

Riscos biológicos estão atrelados a locais de trabalho há pouca ou nenhuma higienização e/ou condições 

ambientais muito ruins, provocando o aparecimento de bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus e 

demais microrganismos, e que podem levar ao surgimento de algumas doenças. As mais comumente 

diagnosticadas são doenças de pele (CARVALHO et al., 2017).  

O risco ergonômico tem relação com as necessidades psicológicas e fisiológicas do profissional, havendo 

desequilíbrio causado pelo trabalho. Envolve questões como esforço físico elevado, jornada de trabalho muito 

extensa, além de exaustiva repetição de movimentos (MASTELLA, 2013).  

Por fim, os riscos de acidentes ou mecânicos são aqueles provocados pelo ambiente de trabalho ou devido 

a profissão, como a instalação de uma empresa e as máquinas ou equipamentos administrados pelo trabalhador 

(CARVALHO et al., 2017).  

Os riscos ambientais podem ainda, ser fator para atribuir ao trabalho a característica de insalubre, por 

conferir danos à saúde do trabalhador constantemente, tendo em vista a exposição do empregado aos agentes 

lesivos de forma frequente. Consta na NR-15, o emprego de adicional na base salarial, a redução na jornada de 

trabalho conforme a ultrapassagem dos limites de exposição ao risco ou a proibição total de continuar tal atividade 

(SILVA, 2017).  

 Compreender os riscos ambientais é tarefa fundamental para que possamos construir um mapa de riscos, 

com o objetivo de identificar, no local de trabalho, quais são os riscos a que os trabalhadores estão submetidos e 

os ajustes que podem ser feitos para evitar acidentes.  

 

2.5 MAPA DE RISCO 

 

Segundo Rodrigues e Luz (2017), o mapa de risco trata de uma representação gráfica dos fatores que 

podem prejudicar de alguma forma os funcionários em seu local de trabalho, verificada a sua intensidade e por 

meio de círculos de diferentes cores e tamanhos (Figura 1), conforme a natureza do risco identificado.  

 

 
Figura 1. Intensidade e tipos de risco. Fonte: Adaptado de Rodrigues e Luz (2017).  

 

A elaboração do mapa de riscos tem como objetivo reunir todos os fatores que envolvem a segurança e 

saúde do trabalhador, realizar a análise desses dados e, por fim, fazer a demonstração dessas informações para 

promover a conscientização e ações de prevenção dos AT’s (MASTELLA, 2013).  

Santos (2019, p.27) afirma que a elaboração de um PPRA é um passo descrito na NR-9 e deve contemplar: 

“antecipação e reconhecimento dos riscos; estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle; 

avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; implantação de medidas de controle e sua eficácia; 

monitoramento da exposição aos riscos; registro e divulgação dos dados”.  

Ainda segundo o estudo de Mastella (2013, p. 24) “para iniciar a elaboração do mapa de riscos é 

necessário, conhecer o ambiente de trabalho, bem como o processo produtivo da empresa. Devem-se levar em 

conta também as características do funcionário: idade, sexo, número de trabalhadores e jornada de trabalho”.  

Alguns estudos sugerem estabelecer uma proporção entre o tamanho dos círculos, de 1, 2 e 4 para 

identificar a intensidade do risco de pequeno, médio e grande porte, respectivamente, mas é importante apenas que 

fique claro a dimensão do risco através das circunferências (MASTELLA, 2013).  

Além do tamanho dos círculos, cada risco é apresentado com cores indicando o tipo de agente presente 

no ambiente de trabalho e são divididos em cinco grupos, onde cada grupo é representado por um cor, são elas: 
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químico (vermelho), biológico (marrom), físico (verde), ergonômico (amarelo) e mecânicos ou de acidentes (azul) 

(SANTOS, 2019).   

 

3 METODOLOGIA 

 

O estudo de caso foi realizado em uma empresa de pequeno porte do setor metalúrgico em Mossoró/RN, 

que contou com um funcionário e o proprietário da empresa, para verificar em termos práticos as condições reais 

estabelecidas aos trabalhadores. A pesquisa foi feita baseada em técnicas de avaliação de risco ambiental como a 

aplicação de checklists e identificação da valoração do risco, com o objetivo de apontar estes riscos dentro de um 

mapa de risco da empresa e traçar possíveis melhorias.  

Para realizar esse estudo inicialmente fez-se uma pesquisa bibliográfica para conhecer o tema, em seguida 

buscou-se a empresa e recolhimento de assinaturas dos termos de autorização e consentimento, aplicação de 

formulários, aplicação de checklist para cada processo de fabricação dos portões e elaboração do mapa de risco.  

O levantamento bibliográfico buscou abordar conceitos e assuntos importantes envolvendo o tema da 

pesquisa como: setor metalúrgico, acidentes e doenças profissionais, riscos de acidentes no setor metalúrgico, 

riscos ambientais e mapa de risco. Ao colaborador da empresa e ao dono do empreendimento foram 

disponibilizados termos de consentimento livre e esclarecido e de autorização e consentimento, respectivamente, 

para informá-los da prática da pesquisa e seus objetivos.  

Marconi e Lakatos (2016) afirmam que uma pesquisa consiste na busca por uma solução, para um 

determinado problema, previamente estabelecido, por meio de processos científicos e uma estruturação sistemática 

e que nos possibilita obter novos conhecimentos sobre qualquer tema.  

Segundo Gil (2014), um estudo de caso é a análise detalhada de um único ou poucos grupos, 

possibilitando além da obtenção de conhecimento, verificar quais são as diferenças entre a teoria e situações da 

vida real e apresentar o contexto da aplicação da pesquisa.  

Utilizou-se como instrumentos de coleta de dados dois formulários e um checklist. Um formulário com 

21 questões de natureza pessoal e profissional foi aplicado ao trabalhador e outro formulário com 15 questões foi 

aplicado ao dono do empreendimento visando conhecer aspectos e processos produtivos da empresa. Também foi 

elaborada um checklist, abordando os riscos ambientais e verificando, através de observação direta, a classificação 

dos níveis de riscos ambientais existentes na empresa específica.  

Para Gil (2014), uma pesquisa exploratória consiste em compreender conceitos já existentes com a 

finalidade de colaborar em estudos posteriores, envolvendo constantemente o desenvolvimento de referencial 

teórico, como foi aplicado neste estudo.  

Gil (2014) afirma também que pesquisas podem ser descritivas se constatado o objetivo de analisar 

características ou propriedades de uma população específica, utilizando ferramentas para a coleta de dados. 

Portanto, esse estudo trata-se de uma pesquisa descritiva já que foram aplicadas técnicas e formulário, além do 

levantamento teórico para a obtenção de dados qualitativos.  

Para cada processo de produção dos portões foram preenchidos os riscos existentes no local, seguindo o 

modelo de checklist. Com a abordagem foi possível identificar quais são os riscos ambientais a que o trabalhador 

está exposto durante a sua jornada atuando neste setor e de acordo com o processo de produção de cinco tipos de 

portões: ferro, alumínio, galvanizado e de rolo, principais produtos de venda da empresa.  

Após a identificação dos riscos foram elaborados esquemas para facilitar a compreensão dos processos. 

Utilizou-se como ferramenta para elaboração dos esquemas o Lucidchart, uma ferramenta online gratuita que 

auxilia na criação de diagramas. Também foi elaborado o mapa de riscos de acordo com a metodologia de Lapa 

(2016), onde o seu grau de intensidade pode ser identificado utilizando uma matriz da probabilidade em função da 

consequência ao trabalhador, estimando a valoração qualitativa do risco como mostra o Quadro 1.  

 

Quadro 1. Matriz típica de valoração qualitativa do risco 

 

Probabilidade 

Consequência 

 

Catastrófica Crítica Marginal Desprezível 

Frequente     

Provável     

Ocasional     

Remota     

Improvável     

Fonte: Lapa (2016). 

 

 A aplicação da matriz típica para a elaboração do mapa de riscos considera os riscos encontrados através 

da avaliação prévia da empresa e dos processos de fabricação dos portões tornando possível a elaboração das 

conclusões acerca do trabalho.  

 

ALTO 

MÉDIO 

BAIXO 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

A empresa em estudo está no mercado a 30 anos, operando na cidade de Mossoró-RN e região, e atuando 

na fabricação de portões de ferro, alumínio, galvanizado e de rolo; estruturas metálicas, tais como tesouras; grades 

e escadas, além da venda de motores de portão, instalação e consertos. O enfoque desta pesquisa foi dado para a 

fabricação de portões em geral, que é a principal fonte de serviços da empresa.   

O empreendimento conta atualmente apenas com um funcionário devido à baixa demanda de serviço, 

consequência da crise financeira. Este único colaborador é do gênero masculino, sua faixa etária está entre 31 e 40 

anos, possui ensino médio incompleto, está a cerca de 5 anos como trabalhador no local atuando na função de 

serralheiro e atua durante uma jornada de trabalho de 8 horas e durante 5 dias da semana.  

O funcionário descreve que participa de todos os processos até a chegada do resultado, na soldagem de 

peças prontas, molde de peças e cortes. Relatou também que já sofreu acidentes no trabalho, como cortes, 

queimaduras e contato da fagulha com a visão, já que ele manuseia lixadeira, furadeira, compressor e máquina de 

solda. Ele também afirma que os equipamentos e ferramentas não estão em boas condições de uso.  

O trabalhador também relatou que sente dores ao fim da sua jornada de trabalho principalmente devido 

ao esforço físico feito durante o levantamento de materiais empregados na fabricação dos portões. Quando 

questionado sobre a existência de resíduos químicos, ele afirmou que aspira cheiro de tintas quando é necessária 

a utilização do zarcão a ser aplicado em portões de ferro e galvanizados para prevenção da ferrugem. O funcionário 

também acredita que o arranjo físico do local é inadequado, exceto pela iluminação, e o ambiente é quente, o que 

dificulta a utilização de alguns EPI’s como avental e luvas. Quanto ao ruído, ele citou como sendo suportável, pelo 

fato de utilizar constantemente o protetor auditivo tipo concha.  

Segundo o dono da empresa, o trabalho não oferece riscos ao trabalhador, apenas requer cuidado quanto 

a alguns processos que podem prejudicar a audição. O funcionário recebe adicional de insalubridade devido ao 

trabalho executado e a empresa disponibiliza alguns EPI’s que são: avental, máscara de solda, luvas, protetor 

auditivo, botas e óculos protetor, sendo estes três últimos os mais utilizados pelo profissional. Esses EPI’s ficam 

na empresa, em um local específico, mas não projetado para guardá-los, conforme Figura 2.  

 

                  
Figura 2. EPI’s utilizados com maior frequência pelo trabalhador e local de armazenamento. A) Óculos e protetor 

auditivo. B) Máscara de Solda. C) Local de armazenagem dos EPI’s. Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

Ainda segundo o proprietário, os manuais de instrução das máquinas empregadas nos processos 

produtivos da empresa são descartados uma vez que o trabalhador tem experiência no contato e utilização desses 

instrumentos. Não há manutenção ou troca dos equipamentos com frequência previamente estabelecida, apenas 

quando há algum defeito e este geralmente é consertado pelo próprio dono ou funcionário.  

 

4.2 PROCESSOS PRODUTIVOS 

 

O processo de produção de portões de ferro, galvanizados, alumínio e de rolo são constituídos por algumas 

etapas, como exemplifica o esquema apresentado na Figura 3.  

 

A B C 
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Figura 3. Esquema do processo produtivo. Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

O cliente vai até a empresa para realizar o pedido do portão do tipo ferro, alumínio, galvanizado ou de 

rolo, tendo em mãos as medidas necessárias, ou um funcionário vai até o local para retirá-las. Feito isso, o dono 

do estabelecimento efetua a análise, compra e estocagem da matéria-prima necessária para a fabricação.  

O processo de produção dos portões de ferro, como mostra a Figura 4 (esquema do processo), consiste 

inicialmente em fazer as marcações das medidas do produto nas chapas para em seguida, fazer os ajustes utilizando 

a máquina de policorte. Durante o processo, muitas fagulhas são geradas devido ao atrito entre a máquina e o 

material, e o funcionário utiliza botas, protetor auditivo e óculos de proteção.  

 

 
Figura 4. Esquema de produção para portões de ferro e galvanizados. Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

O funcionário faz o acabamento da peça utilizando a lixadeira, já que nos locais onde foi aplicada a 

máquina de policorte a superfície fica cortante. Em seguida, é realizada a soldagem do metalon, um material 

utilizado para fazer a moldura do portão onde também são realizados ajustes em suas medidas com o auxílio do 

policorte. A soldagem também é feita após o encaixe do metalon com as chapas, processo que também gera 

fagulhas e o trabalhador usa os mesmos EPI’s utilizados para o procedimento anterior.  

A aplicação das roldanas, dobradiças, fechaduras e trilhos superior e inferior também é feita com o auxílio 

da máquina de solda e por fim, o trabalhador aplica com o compressor o zarcão, que é uma substância química 

utilizada para evitar ferrugem. O mesmo processo é feito para a fabricação de portões galvanizados, cujo material 

que compõe a moldura e as chapas são feitas de um tipo de ferro mais resistente a corrosão, além disso, aplica-se 

o fundo galvanizado.  

Na fabricação do portão de alumínio, como exemplifica a Figura 5, são feitos cortes utilizando a máquina 

de policorte nas barras de alumínio para obter o requadro com as medidas necessárias para o tamanho do portão 
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encomendado. Em seguida, com auxílio de uma furadeira, são feitos furos do tubo de alumínio para encaixe da 

fechadura que é fixada utilizando a rebitadeira.  

 

 
Figura 5. Esquema de produção para portões de alumínio. Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

Os lambris são posicionados dentro do requadro para a montagem utilizando também a furadeira e a 

rebitadeira. Por fim, parafusam os trilhos e utilizam a rebitadeira para fixação das roldanas. Com o portão já pronto, 

é feita a montagem no local solicitado pelo cliente. Durante a produção do portão no local de trabalho, o 

funcionário utiliza o protetor auditivo e as botas.  

Para a fabricação do portão de rolo, como mostrado na Figura 6, utiliza-se a máquina de policorte para 

fazer os ajustes nos perfis para porta de aço e nas chapas articuladas, processo que também gera fagulhas e as 

superfícies ficam cortantes. O serralheiro alinha as chapas com auxílio de duas peças de madeira onde as 

superfícies estão cortantes e posiciona uma fita sobre as chapas que é unida a elas utilizando a rebitadeira e martelo. 

Feito isso, o funcionário utiliza a policorte e a furadeira para unir as chapas com a mola, que por sua vez é encaixada 

ao eixo.  

 
Figura 6. Esquema de produção para portões de rolo. Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

 Todos esses processos de produção para os portões de ferro, galvanizado, alumínio e rolo expõe o 

trabalhador a diferentes riscos ocupacionais, sendo necessário a identificação das fontes geradoras dos riscos para 

assim, propor medidas mitigadoras.  

 

4.3 RISCOS PRESENTES NOS PROCESSOS PRODUTIVOS 

 

Com base nos processos analisados e no Quadro 2 podemos verificar a presença dos riscos físicos a que 

o trabalhador está sujeito. Na fabricação de todos os portões o serralheiro está exposto a ruído, geradas pelas 

máquinas manuseadas durantes as operações: furadeira, compressor, lixadeira, policorte, viradeira de chapa e 

máquina de solda. A exposição a essas fontes de ruído frequentemente pode ocasionar perda auditiva, irritação e 

baixa produtividade. Algumas medidas podem ser tomadas para reduzir o impacto como a utilização do protetor 

auditivo, diminuição do tempo de exposição e conscientização do trabalhador quanto aos danos causados.  
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Quadro 2. Riscos físicos para os processos de fabricação 

Riscos Físicos Fontes Geradoras Tipo de Portão Medidas Mitigadoras 

Ruído 

 

Policorte Todos os portões Instalação de um 

isolamento acústico para 

as máquinas; diminuição 

do tempo de exposição 

do trabalhador ao risco; 

uso do protetor auditivo.   

Lixadeira Portões de Ferro e Galvanizado 

Máquina de solda Portões de Ferro e Galvanizado 

Viradeira de chapa Portões de Ferro e Galvanizado 

Compressor Portões de Ferro e Galvanizado 

Furadeira Portões de Alumínio e de Rolo 

Rebitadeira Portões de Alumínio e de Rolo 

Martelo Portão de Rolo 

Vibração 

 

Policorte Todos os portões Diminuição do tempo de 

exposição do trabalhador 

ao risco. 
Lixadeira Portões de Ferro e Galvanizado 

Martelo Portão de Rolo 

Furadeira Portões de Alumínio e de Rolo 

Calor 

 

 

 

 

 

Temperatura ambiente Todos os portões Diminuição do tempo de 

exposição do trabalhador 

ao risco; instalar 

ventiladores. Máquina de solda Portões de Ferro e Galvanizado 

Pressões anormais 

 

Compressor Portões de Ferro e Galvanizado Verificar o correto 

funcionamento do 

dispositivo limitador de 

pressão; utilização de 

EPI’s. 

Radiação não 

ionizante 

Máquina de solda Portões de Ferro e Galvanizado Utilização de EPI’s 

como óculos com 

proteção UV, roupas de 

manga cumprida, filtro 

solar e máscara de solda 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

 Existe a exposição ao calor devido a temperatura ambiente já que a única ventilação do local se dá pelas 

portas de acesso a metalúrgica, e devido a aplicação de pontas de solda durante a fabricação dos portões de ferro 

e galvanizados, que gera calor pelo aumento da temperatura comum ao processo de soldagem. Essa exposição 

também pode prejudicar o trabalhador afetando diretamente no seu desempenho levando, por exemplo, a 

desidratação. Formas de diminuir ou eliminar esse risco seriam através da instalação de ventiladores e redução do 

tempo de trabalho. Dentre os riscos físicos também foi possível identificar vibrações na fabricação de todos os 

portões, devido ao uso das máquinas de policorte, lixadeira, martelo e furadeira. Esse tipo de risco leva o 

trabalhador a sentir dores locais, fadiga muscular e isquemias, podendo ser atenuado com a regulagem da 

intensidade das oscilações presentes no processo vibratório.  

 Pressões anormais e radiação não ionizante são riscos físicos presentes na fabricação dos portões de ferro 

e galvanizados, devido a utilização do compressor e da máquina de solda, respectivamente. As pressões anormais 

podem causar formigamento e dores nas articulações do trabalhador e pode ser evitada controlando-se os níveis 

no dispositivo de pressão. Já a radiação não ionizante pode causar queimaduras e problemas pulmonares e sua 

precaução é possível fazendo uso de EPI’s como óculos de proteção, máscara de solda, filtro solar e roupas de 

mangas longas.  

 Foi possível avaliar quanto aos riscos químicos, como mostra o Quadro 3, que o trabalhador fica exposto 

a fumos metálicos nos processos de fabricação dos portões de ferro e galvanizado que surgem principalmente com 

a soldagem dos materiais utilizados para a fabricação desses portões, e poeiras ou materiais particulados que 

surgem através da aplicação da lixadeira e do policorte no ferro. O risco químico está presente também na aplicação 

da substância zarcão e do fundo galvanizado para portões de ferro e galvanizados, respectivamente, feita com o 

compressor. Esses riscos podem ser reduzidos com a instalação de um sistema de ventilação local ou de exaustão 

dos fumos metálicos e utilização dos EPI’s que minimizem os danos causados tais como máscaras de filtro e luvas 

de proteção.  
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Quadro 3. Riscos químicos para os processos de fabricação 

Riscos Químicos Fonte Geradora Tipo de Portão Medidas Mitigadoras 

Fumos metálicos Máquina de 

solda 

Portões de Ferro e Galvanizado Utilização de máscara de solda e 

melhora do sistema de ventilação ou 

exaustão local 

Substâncias 

químicas 

Zarcão Portões de Ferro e Galvanizado Utilização de EPI’s como luvas e 

máscaras com filtro e melhora do 

sistema de ventilação local 
Fundo 

Galvanizado 

Portão Galvanizado 

Poeiras Lixadeira Portões de Ferro e Galvanizado Melhora do sistema de ventilação 

local; uso de EPI’s Policorte Todos os portões 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

 Os riscos biológicos que podem estar presentes no local de trabalho seriam provenientes dos materiais 

descartados, listado no Quadro 4, mas ainda entulhados no ambiente e que permanecem armazenados para um 

possível reaproveitamento das peças. Esse material descartado é, em geral, restos de metais que são potencialmente 

cortantes e fontes geradoras de doenças como o tétano, principalmente quando esses materiais sofrem oxidação.  

 

Quadro 4. Riscos biológicos para os processos de fabricação  

Riscos Biológicos 

 

Fonte Geradora Tipo de Portão Medidas Mitigadoras 

Fungos e bactérias Material Descartado Todos os Portões Fazer limpeza do local 

frequentemente e separar 

materiais que poderão ser 

reutilizados 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

Para combater esse risco biológico, é necessário realizar a limpeza frequente, já que existe uma grande 

quantidade de peças espalhadas ao longo de todo espaço da empresa, como mostrado na Figura 7. Portanto, uma 

forma de combater esse risco seria estabelecendo tempos para averiguar o estado dos materiais descartados e 

garantir a sua reutilização.  

 

 
Figura 7. Materiais descartados e armazenados ao longo da empresa e iluminação insuficiente. Fonte: Autoria 

Própria (2019). 

 

O funcionário constantemente precisa agachar ou levantar materiais empregados na fabricação dos 

portões e sua função o leva a estar de pé em todos os processos operando em movimentos repetitivos, além de 

manter posturas inadequadas. Como a empresa contava apenas com um trabalhador, existe também a sobrecarga 

de serviço destinada a ele, exigindo sua atenção para todas as etapas da fabricação. No Quadro 5 é apresentado 

medidas mitigadoras para esses riscos ergonômicos, que incluem organização do trabalho para evitar esforços 

desnecessários, adotar carrinhos para transporte de materiais e ferramentas, disponibilizar assentos de descanso e 

elaborar um sistema de pausas entre os processos de fabricação.  



___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
11 

 

Quadro 5. Riscos ergonômicos para os processos de fabricação 

Riscos Ergonômicos Fonte Geradora Tipo de Portão Medidas Mitigadoras 

Levantamento e 

transporte de peso 

Necessidade de levantar 

materiais 

Todos os portões Organização dos processos para 

evitar esforços desnecessários e 

disponibilizar carrinhos para 

transporte de peças e ferramentas 

Posturas inadequadas Devido a necessidade de 

se trabalhar em pé 

Todos os portões Adotar um sistema de pausas 

entre os processos e 

disponibilizar assentos de 

descanso 

Movimentos 

repetitivos 

Apenas um funcionário 

para todos os processos 

de fabricação do portão 

Todos os portões Adotar um sistema de pausas 

entre os processos 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

Os riscos de acidentes presentes na metalúrgica estão listados no Quadro 6. O espaço da empresa não 

possui um sistema de organização, o que leva a um ambiente bastante propício a riscos de acidentes. Existem 

muitos materiais que ficam armazenados ao longo da metalúrgica, dificultando o acesso e que podem causar graves 

acidentes devido à natureza desses materiais e ao pouco espaço atribuído para a operação de máquinas como, por 

exemplo, a policorte. O risco de choque elétrico também é presente já que grande parte do maquinário é conectado 

a fontes de energia tornando o uso de EPI’s como botas e luvas indispensável.  

O funcionário opera sob risco de sofrer cortes já que manuseia máquinas como a policorte e a lixadeira, 

bem como materiais cortantes durante a fabricação de todos os portões, sendo necessário a utilização de EPI’s 

como camisas de mangas longas e luvas protetoras. As operações que envolvem soldagem, corte e lixamento de 

materiais metálicos produzem fagulhas que podem ser capazes de iniciar incêndios quando em contato com outros 

materiais combustíveis, assim como a presença do compressor pode causar explosões devido a vazamentos, trincas 

ou deterioração por corrosão. Portanto, o funcionário deve estar preparado para possíveis acidentes que venham a 

ocorrer e a empresa precisa estar adequada com extintores de chama devidamente sinalizados e utilizar EPI’s como 

as botas de segurança, luvas, protetor auditivo, máscara e óculos de segurança.  

Durante toda a jornada de trabalho o funcionário opera apenas com a iluminação ambiente que não é 

adequada, considerando os procedimentos e máquinas que ele utiliza. Este risco diminui a produtividade, reduz a 

confiabilidade do serviço e cria riscos operacionais, sendo necessário implantar um sistema de iluminação 

artificial.  

Quadro 6. Riscos de acidentes dos processos de fabricação 

Riscos de Acidentes Fonte Geradora Tipo de Portão Medidas Mitigadoras 

Arranjo físico 

inadequado 

Falta de organização na 

disposição de máquinas 

e materiais 

Todos os portões Realizar a organização do 

espaço da empresa, separando 

materiais, EPI’s, máquinas e 

ferramentas; implantar avisos 

de segurança 

Choque elétrico Máquinas ligadas a fonte 

de energia 

Todos os portões Utilizar botas e luvas 

protetoras 

Cortes Policorte Todos os portões Utilizar roupas de manga 

longa e luvas protetoras; 

inserir travas de segurança aos 

equipamentos 

Lixadeira Portões de Ferro e 

Galvanizado 

Material cortante Todos os portões 

Quedas Base de apoio dos 

materiais durante a 

fabricação 

Todos os portões Disponibilizar apoios mais 

firmes para apoiar os 

materiais 

Incêndio e explosão Compressor e fagulhas 

devido a operações de 

solda 

Portões de Ferro e 

Galvanizados 

Capacitação do funcionário 

para um programa de medidas 

de combate a incêndios; 

extintores devidamente 

sinalizados ao longo da 

empresa; Utilização de EPI’s. 

Iluminação inadequada Utilização apenas da luz 

ambiente 

Todos os portões Adotar sistema de iluminação 

artificial 

Fonte: Autoria Própria (2019). 
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Feita a identificação e análise dos riscos ambientais dos processos da metalúrgica para a fabricação dos 

portões de ferro, galvanizados, de alumínio e de rolo, e considerando as características do local e do funcionário, 

é possível elaborar um mapa de riscos da empresa tornando o trabalhador mais consciente das medidas de 

prevenção que precisam ser tomadas.  

 

4.4 MAPA DE RISCOS DO AMBIENTE 

  

Utilizando a matriz típica de valoração qualitativa dos riscos, foi possível identificar o grau de intensidade 

desses riscos com base na probabilidade e na consequência que estes podem causar ao trabalhador, como mostrado 

no Quadro 7.  

Quadro 7. Classificação dos riscos ambientais de acordo com sua grandeza 

Riscos ambientais Tipo de agente Probabilidade Consequência Classificação do risco 

Físicos Ruído Frequente Marginal Médio 

Vibrações Frequente Marginal Médio 

Calor Frequente Marginal Médio 

Pressões anormais Ocasional Marginal Médio 

Radiação não ionizante Ocasional Marginal Médio 

Químicos Fumos metálicos Provável Marginal Médio 

Substâncias Provável Marginal Médio 

Poeiras Provável Marginal Médio 

Biológicos Fungos e bactérias Frequente Marginal Médio 

Ergonômicos Levantamento e transporte de 

peso 

Provável Marginal Médio 

Posturas inadequadas Provável Marginal Médio 

Movimentos repetitivos Frequente Desprezível Baixo 

Acidentes Arranjo físico inadequado Frequente Crítica Alto 

Choque elétrico Frequente Marginal Médio 

Cortes Frequente Marginal Médio 

Quedas Frequente Marginal Médio 

Incêndio e explosão Ocasional Catastrófica Médio 

Iluminação inadequada Frequente Marginal Médio 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

Dentre os riscos físicos, o ruído, a vibração e o calor são problemas frequentes e suas consequências para 

o trabalhador não são graves ou desprezíveis, podendo ser considerados riscos médios de acordo com a matriz 

típica. As pressões anormais geradas devido a utilização do compressor apenas na fabricação dos portões de ferro 

e galvanizado, assim como a radiação não ionizantes são ocasionais, porém a consequência para o trabalhador é 

marginal, o tornando um risco médio.  

 Os fumos metálicos, substâncias e poeiras foram os riscos químicos encontrados no setor, e estes foram 

considerados médios, visto que a consequência para o trabalhador é marginal e são prováveis, aparecendo durante 

os processos produtivos de todos os portões, exceto o portão de rolo. O risco biológico é médio e proveniente do 

material descartado ao longo da empresa que está presente em todos os processos de fabricação, e, portanto, 

frequente e de consequência marginal ao funcionário.  

 Quanto aos riscos ergonômicos, o levantamento e transporte de peso e a postura inadequada foram 

considerados de grau médio já que são prováveis e o efeito causado ao trabalhador é marginal. Enquanto os 

movimentos repetitivos é um risco baixo por ocorrer com frequência, mas ter consequência desprezível.  

 Os riscos de acidentes, tais como choque elétrico, cortes, quedas e a iluminação inadequada são tidos 

como médio porque ocorrem frequentemente e a consequência ao trabalhador é marginal. O risco de incêndio e 

explosão foi considerado médio pois tem chance ocasional de ocorrer e consequência catastrófica. Já o risco de 

acidentes devido arranjo inadequado foi considerado alto por ser frequente e de consequência crítica.  

 A Figura 8 representa o mapa de riscos da metalúrgica para os processos de fabricação dos portões. O 

mapa representa, dentre os riscos de cada grupo, o de maior grau identificado.  
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Figura 8. Mapa de riscos da empresa. Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

Conforme a análise individual para os processos de fabricação, foram identificados riscos físicos, 

químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. A maioria foi considerado médio ao aplicar a metodologia da 

matriz típica, com exceção do arranjo inadequado, que é um risco de acidente alto pois está presente em todos os 

processos e por ser capaz de gerar graves complicações ao trabalhador, sendo então considerado um risco frequente 

e crítico. Ainda com base no procedimento, apenas os movimentos repetitivos foram acatados como risco baixo, 

no entanto, como os demais riscos físicos eram médios, prevaleceu este último na classificação.   

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa possibilitou analisar o ambiente da empresa metalúrgica, bem como os processos de fabricação 

dos portões de ferro, galvanizado, alumínio e de rolo para identificar os riscos a que o trabalhador está exposto 

que prejudicam sua vida e rendimento, além de permitir a elaboração do mapa de riscos do local. Foi possível 

compreender conceitos relacionados ao tema que surgiram com o decorrer da pesquisa, como também, por meio 

dos riscos já constatados, propor melhorias que viriam a reduzi-los.  

Com o estudo, espera-se que a empresa possa colocar em prática as sugestões vinculadas a análise e 

identificação dos riscos dos processos produtivos, melhorando assim o  seu rendimento em todos os setores e que 

mantenha as orientações, ressaltando a importância da utilização dos EPI’s que muitas vezes era esquecido ou 

negligenciado pelo funcionário em vários procedimentos e para melhorias quanto aos riscos de acidentes 

observados, principalmente quanto ao arranjo físico inadequado e a iluminação precária do local.  

De acordo com a pesquisa de campo verifica-se que na empresa existe todos os tipos de risco: físico, 

químico, biológico, ergonômico e de acidentes, e que no local não existia um mapa de riscos para identificar as 

fontes de perigo. Com o estudo foi possível verificar que a fabricação dos portões de ferro e galvanizados são os 

que oferecem mais riscos ao trabalhador, principalmente devido as máquinas e ferramentas envolvidas nos 

processos. Dentre os portões, aquele que menos apresentou fontes geradoras de risco foi o portão de alumínio. 

Assim, foram propostas melhorias, tais como: diminuição do tempo de exposição do trabalhador aos riscos, 

instalação de um sistema de ventilação artificial, utilização dos EPI’s e organização e limpeza do ambiente.  

Disponibilizar o mapa de riscos da empresa é importante para estabelecer as medidas mitigadoras no setor 

de fabricação da empresa, além de tornar o funcionário consciente dos riscos existentes com a finalidade de garantir 

a preservação da sua integridade física e mental.  

Durante o tempo de elaboração da pesquisa houve dificuldades em acompanhar os processos de 

fabricação dos portões, que precisavam inicialmente serem encomendados para então seguir para o setor de 

produção da empresa. Além disso, os dias da semana disponibilizados para realizar a pesquisa dentro do local em 
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estudo foram limitados já que devido a demanda não haveria tempo suficiente para o funcionário e o proprietário 

darem suporte ao estudo.  

Como propostas para trabalhos futuros identificados ao longo desta pesquisa, é possível formar um plano 

de organização e limpeza dos setores da empresa, elaborar um programa de conscientização aos riscos que a 

metalurgia oferece aos funcionários e realizar uma análise das operações feitas durante as fabricações para 

aperfeiçoar os métodos de trabalho.  
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