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RESUMO: Os acidentes de trabalho podem ser considerados como os pontos vulneráveis de 

uma empresa, pois o mesmo pode acarretar em diversas consequências nada favoráveis para a 

organização. Dentre a ampla gama de acidentes decorrentes de locais e condições inseguras de 

trabalho faz se necessário programas de prevenções, que tem por finalidade preveni-los e evita-

los através de análise criteriosa de segurança realizado no ambiente de trabalho. Objetivou com 

este trabalho a elaboração de um mapa de risco de uma empresa produtora de pré-moldado 

sendo uma das atribuições da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). De acordo 

com levantamento dos riscos ambientais evidenciado nos setores da empresa visitada, o maior 

risco existente é o de acidente, onde se faz necessário medidas preventivas e corretivas para 

controle e eliminação desse risco. 

 

Palavra-chave: Consequências. Acidentes. Programas de Prevenções.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O setor da construção civil apresenta índices de acidentes de trabalho mais elevados em 

relação à maioria dos demais setores industriais ( BRIDI,2013 ) 
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Os acidentes de trabalho têm sido frequentemente associados a patrões negligentes que 

oferecem condições de trabalho inseguras e a empregados displicentes que cometem atos 

inseguros. No entanto, sabe-se que as causas dos acidentes de trabalho, normalmente, não 

correspondem a essa associação, mas sim às condições ambientais a que estão expostos os 

trabalhadores e ao seu aspecto psicológico, envolvendo fatores humanos, e sinistros. (Medeiros; 

Rodrigues, 2014 ). 

Através da produção de um mapa de risco dentro de uma empresa de pré-moldado foi 

possível evidenciar a grande importância e eficácia da CIPA em uma empresa de construção 

civil 

A Norma Regulamentadora NR-9 estabelece a obrigatoriedade de identificar os riscos à 

saúde humana no ambiente de trabalho, atribuindo às Comissões Internas de Prevenção de 

Acidentes (CIPA) a responsabilidade pela elaboração de mapas de riscos ambientais. Esse 

arranjo normativo é considerado por alguns autores uma tentativa de garantir o controle social 

e a participação do trabalhador na definição de suas condições e processos de trabalho. (Santos, 

2006) 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a elaboração deste resumo expandido foi realizada uma visita técnica em uma 

empresa de pré-moldado no município de Mineiros-Go, onde foi realizado levantamento dos 

riscos ambientais nos setores da empresa para elaboração do mapa de risco, sendo isso 

atribuição da CIPA. Os riscos avaliados estão contemplados na Norma Regulamentadora NR-

09. 

Para entender como é representado os riscos no mapa, foi feito uma representação 

gráfica de acordo com o layout do local analisado através de círculos de cores diferentes, de 

acordo o nível dos riscos e com as cores correspondentes a eles. No mapa ainda consta 

recomendações de segurança, fontes de emissões do risco e efeitos nocivos à saúde. 

O trabalho foi realizado entre no dia 18/09 pelos discentes e docente citado supra. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO DE REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA - tem como objetivo a prevenção 

de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente 



 

 

o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador (Norma 

regulamentadora 05). 

É evidente que o principal papel exercido pela CIPA é a identificação das possíveis 

situações de risco para a saúde do trabalhador. Ou seja, a CIPA atua de modo preventivo, 

mapeando os riscos de modo que os sinistros não ocorram (Mobuss construção, 2016). 

MELO apud MESQUITA, (1998) define riscos do trabalho, também chamados riscos 

profissionais, como sendo os agentes presentes nos locais de trabalho, decorrentes de precárias 

condições, que afetam a saúde, a segurança e o bem-estar do trabalhador, podendo ser relativos 

ao processo operacional (riscos operacionais) ou ao local de trabalho (riscos ambientais) 

(Medeiros; Rodrigues 2014). 

Considera riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos 

ambientes de trabalho, capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Consideram-se agentes 

físicos as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como 

ruídos, vibrações, temperaturas extremas, entre outras; consideram-se agentes químicos as 

substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória nas 

formas de poeiras, fumos, neblinas, névoas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da 

exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão; 

consideram-se agentes biológicos, dentre outros: bactérias, fungos, bacilos, parasitas, 

protozoários e vírus (Norma Regulamentadora NR-9, 1994). 

Existem ainda os riscos ergonômicos, que envolvem agentes como esforço físico 

intenso, levantamento e transporte manual de peso e exigência de postura inadequada 

(Rodrigues, 1995). Este mesmo autor menciona um outro tipo de risco de acidentes, o risco 

social, decorrente da forma de organização do trabalho adotada na empresa, que pode 

comprometer a preservação da saúde: o emprego de turnos de trabalho alternados, divisão 

excessiva do trabalho, jornada de trabalho e intensificação do ritmo de trabalho são apenas 

alguns exemplos (Medeiros, Rodrigues, 2014). 

Durante o levantamento dos riscos nos setores foi evidenciado as condições inseguras e 

atos inseguro por parte dos colaboradores, a falta do uso de EPI´s, medidas de proteção contra 

queda em altura, falta de sinalização, postura inadequada e exposição ao ruído foi uns dos 

principais riscos encontrado no local de trabalho. Com isso fica claro que atuação da CIPA se 

faz necessário para a reversão desse cenário para se evitar possíveis acidentes. 

 

 

 



 

 

Figura 1- Frente do Mapa de Risco                                  Figura 2- Verso do Mapa de Risco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui se a partir do mapa os riscos evidenciados foram: físico, químico, ergonômico 

e de acidente, sendo o risco de acidente de maior proporção. Com o levantamento desses dados 

nota se a necessidade da atuação de uma comissão interna de prevenção de acidente (CIPA), 

para elaboração e aplicação de medidas corretivas e preventivas visando eliminar os riscos 

levantados.    
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