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Embora os Acidentes do Trabalho com exposição a riscos 

ocupacionais existentes na indústria de fabricação de aguardente de 

cana de açúcar sejam poucos frequentes, não existe ainda um real 

diagnóstico do número de trabalhadores acidentados ee das 

consequências causadas por essas injúrias, o que tem dificultado o 

planejamento e a adoção de medidas preventivas. Alguns acidentes 

ocorrem pela falta de ambientes com máquinas e equipamentos que 

ofereçam segurança, bem como pela ausência de profissionais 

devidamente habilitados, capazes de diagnosticar riscos ambientais e à 

saúde do trabalhador, inerentes a este setor, como também a carência 

da implantação das normas específicas para permitir uma produção 

segura e humanizada e que busque motivar os trabalhadores sobre os 

procedimentos corretos no desempenho de suas funções. Esta pesquisa 

objetivou analisar os riscos ocupacionais existentes no processo de 

fabricação de cachaça, numa empresa localizada no estado da 

Paraíba; associando algumas medidas mitigadoras para estes riscos. A 

metodologia adotada consistiu de observações onde foi realizada uma 

apreciação dos riscos de acidentes, mediante aplicação de folhas de 

verificação nos setores da empresa, nos quais foram abordados os 

aspectos: edificações, disposição de máquinas e equipamentos, 

proteção contra incêndios e sinalização de segurança, caldeiras e as 

suas conformidades de acordo com as Normas Regulamentadoras 

existentes na legislação brasileira. Conclui-se que os acidentes de 

trabalho ocorrem por falta de condições de trabalho seguras, bem 

como a falta de informação e de formação e capacitação para a 

execução das tarefas  

 

Palavras-chave: Riscos, cachaça, acidentes 

XXXVI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCÃO 
Contribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práticas de Gestão e Modernização do Brasil 

João Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016. 

 

 



 

XXXVI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCÃO 
Contribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práticas de Gestão e Modernização do Brasil 

João_Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016. 
. 
 

 

 

 
2 

 

1. Introdução 

No Brasil existe uma política de segurança no trabalho e doenças ocupacionais envolvendo à 

antecipação, reconhecimento, avaliação e controle de riscos , aliados a uma legislação ampla, 

composta por leis, decretos e 36 Normas Regulamentadoras, coordenados pelo ministério do 

trabalho e previdência social, tratando tanto de recomendações como de exigências. 

 Segundo Gomes (2012), acidente de trabalho é qualquer lesão corporal ou perturbação 

funcional ou doença que cause morte, ou a perda, ou a redução, permanente ou temporária, da 

capacidade para o trabalho. No entanto, existem alguns setores da indústria artesanal, a 

exemplo do setor de produção de bebidas do tipo aguardente de cana de açúcar ou cachaça, no 

qual as instalações, layout e infraestrutura apresentam falhas inerentes a inexistência de 

processos seguros, apresentando máquinas e equipamentos com pontos de perigos, bem como 

o não cumprimento das normas regulamentadoras. Não se pode desconsiderar que muitos 

trabalhadores ainda não recebem treinamento por parte das empresas, para se prevenirem dos 

riscos ou mesmo das consequências da exposição e das medidas de prevenção que devem ser 

tomadas, tampouco dos aspectos normativos, que visam proteger o trabalhador. 

Embora os Acidentes do Trabalho (AT) com exposição a riscos ocupacionais existentes na 

indústria de fabricação de cachaça sejam poucos frequentes, não existe ainda um real 

diagnóstico do número de trabalhadores acidentados e das consequências causadas por essas 

injúrias, o que tem dificultado o planejamento e a adoção de medidas preventivas. 

 No entanto, é de extrema importância, que as informações na busca da segurança dos 

trabalhadores envolvidos com este processo produtivo sejam repassadas pelo empreendimento 

e discutidas entre empregador e empregado, pois a percepção e o conhecimento de risco são 

as premissas básicas para que o indivíduo ocupacionalmente exposto possa efetivamente se 

proteger, e cabe ao empregador assegurar este conhecimento. 

Os acidentes de trabalho, neste setor, ocorrem geralmente por falhas nos processos e pela falta 

de informação por parte dos trabalhadores, cujos empregadores negligenciam a etapa de 

treinamento e capacitação para execução da tarefa, por ser considerada uma atividade simples. 

Alguns acidentes ocorrem pela falta de profissionais devidamente habilitados, capazes de 

diagnosticar riscos ambientais e à saúde do trabalhador, inerentes a este setor, como também a 

carência da implantação das normas específicas para permitir uma produção segura e 
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humanizada e que busque motivar os trabalhadores sobre os procedimentos corretos no 

desempenho de suas funções. 

Diante deste cenário, este estudo objetivou analisar os riscos ocupacionais e de acidentes de 

trabalho existentes no processo de fabricação de aguardente de cana de açúcar ou cachaça, 

numa empresa localizada no estado da Paraíba; associando algumas medidas mitigadoras para 

estes riscos.  

  

2. A produção de cachaça  

A cachaça é uma bebida que vem ganhando espaço a cada dia em nosso cotidiano, criada a 

partir da cana-de-açúcar e passando por vários processos, hoje é classificada como uma 

bebida destilada. Antes marginalizada, a cachaça alcançou patamares diversificados e 

atualmente é considerada do grupo das bebidas exóticas.  

Segundo dados da IBRAC (2010), existem mais de 40 mil produtores de cachaça no país, que 

produzem aproximadamente 1,2 bilhões de litros da bebida anualmente. O setor de produção 

de cachaça é responsável pela geração de mais de 600 mil empregos diretos e indiretos. 

Cerca de 80% da produção nacional de cachaça é realizada em empresas industriais, com 

produção em grande escala, que utilizam leveduras prensadas no processo de fermentação e 

destilam em colunas contínuas de aço inox. Por outro lado, a produção das cachaças 

denominadas de artesanais ou de alambique é de apenas 300 milhões de litros anuais e 

realizada em pequenas destilarias, que utilizam leveduras naturais na fermentação e destilam 

em alambiques de cobre, por permitir a separação das frações do destilado (PEREIRA, 2007; 

BARBOZA et al., 2010). 

No Brasil, o setor de produção de cachaça vem desenvolvendo programas de qualidade para a 

bebida, com o objetivo de ampliar o mercado interno e melhorar as exportações. Entre os 

programas desenvolvidos, estão o Programa Brasileiro de Desenvolvimento da Cachaça 

(PBDAC) e o Programa Nacional de Certificação da Cachaça (PPNCC) (FERNANDES et al., 

2005; ALBUQUERQUE et al., 2006; LOUREIRO, 2008; PRIBANIC, 2011).  

Assim, pode-se dividir o fabrico da cachaça em dois grupos: o de grandes indústrias 

responsáveis pela grande parte do produto, e produção de engenho ou alambique, mais 

conhecida como artesanal. 
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Barbosa (2010) apresenta a diferença e menciona que no Brasil, independente da origem da 

produção se por alambique ou industrial o que difere é o processo de produção que se define 

pela destilação: em alambiques de cobre ou em destiladores contínuos (industriais). 

Para o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO (2001), a 

diferença básica entre a aguardente de cana e a cachaça está na origem da matéria prima. 

Enquanto a aguardente de cana é feita diretamente a partir do destilado da cana, a cachaça é 

feita a partir do melaço resultante da produção de açúcar de cana. 

Ainda que se trate de uma mesma bebida, há especificações técnicas e legais que estabelecem 

diferenciação entre cachaça e aguardente. A partir da Lei nº 8.918 de 14 de julho de 1994 e do 

Decreto 6871de 04 de junho de 2009 a cachaça foi padronizada, assim como recebeu um 

importante amparo legal para a identidade como bebida do Brasil, dispostos nos Artigos 52 e 

53 da referida Lei que protegem a propriedade do nome “cachaça” e as diferenciam. 

De acordo com Vidal e Gonçalves (2008), no Nordeste, o setor produtivo de cachaça é 

caracterizado pela predominância de micro e pequenos produtores de baixo nível tecnológico. 

Coutinho (2001) registra que na região, o estado da Paraíba destaca-se como um dos 

principais produtores de cachaça de alambique, e uma das principais características do seu 

setor de produção é a coexistência de produtores arcaicos com modernos. 

Desde 1993, mediante articulações e parcerias com diversos órgãos públicos e privados, o 

Governo do Estado da Paraíba vem implantando programas para o desenvolvimento e a 

consolidação da agroindústria da cachaça. Esse fato gerou resultados satisfatórios no processo 

e na gestão das empresas, que modernizaram suas unidades, desenvolveram novos produtos e 

novas marcas e ampliaram o mercado (EVARISTO; NÓBREGA, 2006; SILVA, 2011). Neste 

contexto inovador, até então, são desconhecidos trabalhos que identifiquem o perfil e os 

hábitos dos consumidores de cachaça, o que poderia gerar informações estratégicas para a 

conquista de novos mercados. 

 

2.1. Etapas do processo de fabricação 

Basicamente, a cachaça é processada de duas formas distintas: industrialmente e 

artesanalmente, em destilarias ou em alambiques. Como destilaria denominam-se as unidades 

produtoras de álcool ou aguardente em larga escala. Já os alambiques são as pequenas 

destilarias que produzem exclusivamente a cachaça (OLIVEIRA et al., 2010). No segmento 
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industrial, o processo produtivo é realizado em grandes empresas modernizadas, sob controle 

técnico. A cana-de-açúcar utilizada é colhida com máquinas, após a queima das folhas no 

campo, e transportada em grandes caminhões até as moendas. Ali é extraído o suco da cana, 

que passa então por uma fermentação de apenas seis horas, no qual se usam catalisadores 

químicos que aceleram o processo.  

No segmento artesanal, as cachaças são processadas em empresas tipicamente familiares, em 

baixa escala de produção, configurando-se como uma atividade tradicionalmente rural, 

utilizando a cana-de-açúcar cortada a mão, sem a queima das folhas. O processo de 

fermentação, que pode levar de 24 a 30 horas, é peculiar, utilizando-se fermentos produzidos 

no próprio alambique de maneira totalmente natural (NUNES & NETA, 2010). A grande 

vantagem da cachaça artesanal em relação à industrial é o aroma e o buquê enquanto a 

vantagem da industrial em relação à artesanal é a padronização do produto. A produção de 

cachaça artesanal tem grande potencial de crescimento, e isto se deve ao aumento tanto do 

consumo interno quanto às exportações.  

A cadeia produtiva da cachaça envolve desde a plantação e colheita da cana-de-açúcar, 

passando pelos processos de moagem, fermentação, destilação e embalagem até chegar às 

mãos do consumidor; sendo, portanto, constituída das etapas de produção agrícola, 

processamento e comercialização. A seguir estão descritas as fases de processamento da 

cachaça consideradas neste estudo:  

a) Moagem: Processo para obtenção do caldo de cana. Após transporte e higienização as 

canas são colocadas em uma esteira rolante que as leva até a moenda para o processo 

de prensagem e extração do caldo que logo após passará por uma micro filtragem para 

eliminar até as menores partículas do bagaço. O tempo ideal para moagem da cana é 

de até 12 horas após o corte, sendo que nunca deverá ultrapassar 48 horas. Durante 

esta fase é importante o uso de um filtro para recolher os bagacilhos presentes no 

caldo, já que estes, quando chegam até o processo de fermentação, resultam no 

aumento do teor de metanol.  

b) Fermentação: Através de uma tubulação e sem nenhum contato manual, o caldo 

chega até as dornas de aço inoxidável, aí começa um processo natural de fermentação 

com uma levedura produzida da própria cana. O caldo da cana pode apresentar teores 

diferenciados de açúcar em função do tipo de cana utilizada, tornando-se obrigatória a 
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correção da concentração de açúcar por volta de 15º brix, que é ideal para 

fermentação. É nesta etapa, que acontece em recipientes chamados dornas, que os 

açúcares do caldo de cana se transformam principalmente no vinho a ser destilado. 

Como a cachaça artesanal não permite o uso de aditivos químicos, a água potável, o 

fubá de milho e o farelo de arroz são os ingredientes que se associam ao caldo da cana 

para transformá-lo em vinho com graduação alcoólica, através da ação das leveduras 

(agentes fermentadores naturais que estão no ar). A sala de fermentação precisa ser 

arejada e manter a temperatura ambiente em 25ºC. As dornas, onde a mistura fica por 

aproximadamente por 24 horas, podem ser de madeira, aço inox, plástico ou cimento.  

c) Destilação: Na fermentação o caldo se transforma em mosto e ele que vai para os 

alambiques de cobre do tipo chaleira para através de um aquecimento uniforme e sem 

contato direto como fogo ser destilado. O resfriamento é feito em serpentinas e daí de 

desprende três partes da bebida: a cabeça (de onde se originou a expressão "cachaça de 

cabeça"), corpo ou coração e cauda. No processo de destilação da cachaça, a cabeça e 

a cauda são desprezadas e somente o corpo ou coração, que é a parte mais nobre da 

cachaça é aproveitado atingindo uma graduação alcoólica de 42% em volume. Durante 

o processo de fermentação é produzido o vinho de cana com baixa concentração de 

etanol. Para adequar a bebida à concentração alcoólica nos níveis previstos em lei, o 

líquido é fervido dentro de um alambique de cobre, que por ação de fogo direto ou por 

vapor de caldeira, evapora. Neste ponto, os vapores menos voláteis voltam ao estado 

líquido e os álcoois, por serem mais voláteis, seguem por uma serpentina que resfriada 

faz o vapor tornar ao estado líquido já como cachaça. A primeira saída constituída dos 

primeiros 10% produzidos constitui-se a “cabeça” e são impróprios para consumo em 

virtude do alto teor alcoólico. A segunda saída é o “coração”, formado por cerca de 

80% do produto e é a cachaça ideal que pode ser consumida. A terceira saída, os 10% 

restantes, é chamada “cauda” ou “caxixi” e também é descartada em virtude do baixo 

teor alcoólico (NETO & FREITAS, 2012).  

d) Envelhecimento: A fim de aprimorar o sabor e o aroma da cachaça, atribuindo-lhe 

características de uma bebida com maior valor agregado, realiza-se o processo de 

envelhecimento; este pode ser feito em barris de aço inox, que não alteram as 

características da cachaça, ou em barris de madeira, que permitem alterações desejadas 

na cor, no aroma ou no sabor.  
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e) Envase e Rotulagem: Findo o tempo de envelhecimento da bebida, a cachaça será 

envasada. Normalmente são utilizadas garrafas de 600 ml ou de 1 litro de vidro ou de 

cerâmica, que são fechadas com rolha, tampa metálica ou conta-gotas. Em seguida, o 

vasilhame é rotulado e pode ser destinado à comercialização.  

Contudo verifica-se que tal processo de fabricação é fonte geradora de diversas atividades 

que envolvem os trabalhadores e os riscos aos quais eles estão expostos, sendo estes 

comuns as demais tipos de fábricas do setor sucroalcooleiro. Dentro desta perspectiva 

observa-se que as fábricas de açúcar e álcool, desde muito tempo, vêm desenvolvendo e 

implantado de forma muito lenta, medidas que minimizam os riscos decorrentes de sua 

atividade produtiva, mostrando experiências bem sucedidas em outras áreas, que não 

sejam na segurança do trabalho, dando destaque especialmente na gestão de resíduos das 

usinas e destilarias (CETESB, 2002).  

Todo o processo produtivo da cachaça pode ser observado na Figura 1 

Figura 1 – Etapas do processo produtivo da cachaça. 
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Fonte: Melo et al., 2012. 

 

2.2 Caracterização da empresa  

A empresa estudada é do setor produtivo de bebidas, produtora de cachaça, fundada em 1946, 

localizada na cidade de Alagoa Grande - PB, Brasil. A empresa possui atualmente 42 

funcionários, distribuídos entre o processo industrial, um restaurante e na parte rural. Neste 

estudo foi considerado apenas o setor industrial, contando com 09 funcionários que trabalham 

no setor da moagem, apenas 01 na caldeira, 02 no setor da fermentação, 02 no setor da 

destilação, 06 no setor do engarrafamento e 03 no laboratório, sendo que estes funcionários 

apresentam já bastante tempo de serviço, mínimo 10 anos, mas pouca especialização. 

3. Metodologia 

Para o cumprimento do objetivo dessa pesquisa, foram utilizados os seguintes aspectos 

metodológicos:  

Inicialmente foi realizada uma pré-análise no ambiente de trabalho de uma indústria de 

produção de cachaça no estado da Paraíba, região Nordeste do Brasil, com intuito de conhecer 

a rotina do processo. Para esta análise, foram realizadas visitas à empresa para familiarização 

com as etapas do processo produtivo e familiarização com a rotina da organização. Após a 

realização de pelo menos 03 brainstormings, com duração aproximada de 50 minutos, ficou 

decidido que o estudo seria realizado apenas nos setores da empresa, no ambiente de produção 

e posteriormente estendido para toda a cadeia produtiva. 

A pesquisa possui caráter exploratório, pois é conhecido pouco sobre o tema a ser 

investigado. Pode-se dizer também que seu caráter é descritivo, porque “expõe as 

características de determinada população ou de determinado fenômeno” (MORESI, 2004) e 

utiliza de técnicas padronizadas de coleta de dados, com a aplicação de questionários. 

A pesquisa também é considerada como pesquisa de campo, pois as observações foram feitas 

sem que houvesse o isolamento ou controle das variáveis em estudo. Ou seja, os fatos foram 

estudados como de fato ocorre (RODRIGUES, 2007). 

Sendo assim, para o desenvolvimento do trabalho foram respeitados alguns aspectos no que 

concerne: 
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 A aquisição e ampliação de conhecimento, através do estudo da problemática acerca 

da situação dos riscos aos quais estão expostos os trabalhadores envolvidos na 

produção de cachaça e as consequências desta exposição; em pesquisas bibliográficas, 

artigos e normas. 

 Delimitação das variáveis: trabalhador, etapa do processo e aspectos básicos da 

legislação, e sua relação com os riscos da exposição nas etapas do processo;  

 Registros Fotográficos e elaboração e aplicação de checklist ,  onde foi realizada uma 

apreciação dos riscos de acidentes, mediante aplicação de folhas de verificação nos 

setores da empresa, nos quais foram abordados os aspectos: edificações, disposição de 

máquinas e equipamentos, proteção contra incêndios e sinalização de segurança, 

caldeiras e as suas conformidades de acordo com as  Normas Regulamentadoras 

existentes na legislação brasileira 

 Análise dos dados obtidos, mediante avaliação dos desvios existentes entre a situação 

da atividade encontrada e a sua relação com a legislação vigente, de forma a  

contribuir com a proposição de melhorias para o caso estudado que visem propiciar 

um ambiente laboral adequado e níveis de segurança e através da diminuição de 

acidentes de trabalho. 

Os dados foram colocados numa planilha com as seguintes colunas: identificação das 

desconformidades encontradas nos diversos setores da empresa; respectiva Norma 

Regulamentadora associada à desconformidade; os perigos/riscos envolvidos com a situação 

de desconformidade e medidas mitigadoras e de controle dos riscos.  

 

4. Resultados e Discussões 

Baseado nas Normas Regulamentadoras (NR), as quais norteiam as áreas referentes à higiene 

ocupacional, saúde e segurança no trabalho, foi elaborada a Tabela 1. Onde são informadas: 

 As não conformidades com as NR´s, 

 Os perigos e os riscos envolvidos nos setores do processo, 

 As principais medidas mitigadoras e de controle dos riscos.  

Ao se analisar os itens em desacordo e grave e iminentes riscos, encontrados nesta pesquisa, 

constatou-se a necessidade de mais atenção por parte dos gestores da empresa, em adequar as 
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instalações as normas regulamentadoras, pois foram encontradas desconformidades nas 

seguintes Normas Regulamentadoras: 05 ( comissão interna de prevenção de acidentes), 08 

(edificações), 10 ( instalações e serviços em eletricidade) , 11 (transporte, movimentação e 

armazenagem), 12 ( segurança em máquinas e equipamentos), 13( caldeiras e vasos de 

pressão), 20 (inflamáveis e combustíveis), 23( proteção contra incêndios) e 26( sinalização de 

segurança). Devem ser incorporados a vivência, o conhecimento e a participação dos 

trabalhadores, já que eles realizam o trabalho cotidiano e sofrem seus efeitos e, portanto 

possuem um papel fundamental na identificação, reconhecimento e controle dos riscos. 

Percebe-se que as ações de integração entre empregados e empregador devem ser 

intensificadas, para que o processo produtivo se torne mais seguro, com equipamentos em 

adequado estado de conservação e funcionamento e otimização de execução das atividades. 

Tabela 1 -  Identificação de perigos e riscos nas etapas do processo produtivo 
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Não conformidade NR Perigos e Riscos envolvidos Medidas mitigadoras 

Setor da moagem 

Ausência de 
extintores de 

incêndio (Classe C) 

 

 
23 Ineficiência no combate a incêndios 

Adequação da quantidade de 

extintores de incêndio que serão 
enviados à recarga, para que fique 

na empresa, a adequada quantidade 

de extintores. 

Ausência de proteção 

adequada das partes 
rotativas da moenda 

 

12 

Danos físicos aos funcionários e/ou a 

qualquer individuo que se aproxime 
do equipamento 

Instalação de grades fixas com 

estrutura adequada à proteção. 

Fiações elétricas e 

tomadas de corrente 

em péssimo estado 

de conservação e 
instalação 

 

 

10 
Choques elétricos, incêndios, danos 

aos equipamentos, curtos-circuitos. 

Substituição da fiação e adequada 

instalação, empregando condutos, 

canaletas e outros equipamentos de 

proteção contra efeitos ambientais e 
danos. 

Rampa de acesso 

lateral à moenda sem 

corrimão, com 

desnível e sem 
proteção 

antiderrapante 

 

08 

 
Quedas por diferença de nível e 

ausência de guarda corpo, danos 

físicos ao trabalhador. 

Instalação de corrimão e aplicação 

de material antiderrapante sobre a 

rampa e Eliminação do desnível 

Ausência de mapa de 

risco no setor 

05 Má compreensão dos riscos a que o 

trabalhador está sujeito 

Confecção e colocação, em local 

visível, de mapa de risco do setor. 

Ausência de 

sinalização de 
segurança no piso 

26 

Acidentes no equipamento(s) do setor 
Colocação de sinalização de 

segurança adequada no piso 

Equipamentos 

enferrujados 

 

12 

Mau funcionamento dos 

equipamentos, comprometimento da 

segurança, possibilidade de causar 

cortes e arranhões nos funcionários. 

Troca do material que já se 

apresenta degradado, aplicação de 

tintas anti-ferrugem e manutenção 

adequada dos equipamentos. 

Setor da caldeira  

Mostrador do nível 
da água da caldeira 

danificado  

 
13 

Sobreaquecimento da caldeira por 

falta de água 
Substituição dos mostradores 

Ausência de 

sinalização de alerta 

na abertura do 
registro do boieiro 

(exaustor) 

 

13 

Queimaduras e acidentes tipo quedas 
Implantação de sinalização 

adequada 

Localização 

inadequada da boca 

da fornalha  

13 O operador ou visitante de outro setor 

pode acidentar-se na boca na fornalha 

, devido o seu fácil acesso e falta de 
sinalização. 

Implantação de sinalização 

adequada  na boca da fornalha. 

Ausência de 

iluminação de 

emergência 

13 
Acidentes em caso de emergência no 

setor pela falta de visibilidade 
Colocação de iluminação de 

emergência 

Setores de fermentação e destilação 

Ausência de 

sinalização de 
segurança no piso 

26 

Acidentes no equipamento(s) do setor 
Colocação de sinalização de 

segurança adequada no piso 

Ausência de mapa de 

risco no setor 

05 Má compreensão dos riscos a que o 

trabalhador está sujeito 

Confecção e colocação, em local 

visível, de mapa de risco do setor. 
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Setores de armazenamento e envelhecimento 

Falta de isolamento 

térmico e proteção 
contra o contato com 

superfícies aquecidas 

 

12 
Queimaduras 

Colocação de material isolante 

térmico nas superfícies 
superaquecidas e acessíveis ao 

contato do trabalhador   

Ausência de mapa de 

risco no setor 

05 Má compreensão dos riscos a que o 

trabalhador está sujeito 

Confecção e colocação, em local 

visível, de mapa de risco do setor 

Presença forte de 

odor de mofo 

 

15 

Desconforto, alergias e outras 

doenças. 

Redução da permanência do 

funcionário e uso de exaustores 

Presença de animais, 
como morcegos. 

 
15 

Ataque a trabalhador do setor ou 
contaminação em outros setores 

Eliminação das condições de visitas 
e instalação dos morcegos 

Empilhamento 

indevido, ausência de 

proteção contra 

quedas. 

 

11 Queda de barris causando danos à 

produção ou ao trabalhador 

Utilização de barreiras de proteção 

que evitem a queda dos barris 

Ausência de 
sinalização de 

segurança no piso 

 26 
Acidentes no equipamento(s) do setor 

Colocação de sinalização de 

segurança adequada no piso 

Armazenamento 

inadequado de 

combustível 

 

20 Explosões, incêndios 

Sinalização, isolamento da área, 

deslocar o combustível para área 

mais adequada. 

 
Fonte: os autores, 2014 

 

Na Tabela 2 podem ser observadas algumas ilustrações de situações perigosas inerentes ao 

processo produtivo de fabricação da cachaça na empresa estudada; aos quais estão associadas 

às consequências e as principais medidas de mitigadoras ou de controle. 
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Tabela 2 – Ilustração de perigos e riscos nas etapas do processo produtivo 

 

Identificação dos 

Perigos 

Ilustração Consequências Medidas 

mitigadoras 

Ausência de proteção 

adequada das partes 

rotativas da moenda 

 

 

Danos físicos aos 

funcionários e/ou a 

qualquer outra pessoa 

próxima ao 

equipamento 

Instalação de grades 

com estrutura 

adequada à proteção 

pessoal 

Tomadas de corrente 

em mau estado de 

conservação 

 

Choques elétricos, 

incêndios, danos aos 

equipamentos, curtos-

circuitos. 

Substituição das 

tomadas e adequação 

da instalação elétrica. 

Rampa de acesso 

lateral à moenda sem 

corrimão e sem 

proteção 

antiderrapante 

 

Quedas por diferenças 

de nível, danos físicos 

ao trabalhador, 

fraturas, escoriações 

etc 

Instalação de 

corrimão e aplicação 

de material 

antiderrapante sobre 

a rampa 

Desnível no fim da 

rampa de acesso 

lateral à moenda 

 

Quedas por diferenças 

de nível, danos físicos 

ao trabalhador, 

fraturas, escoriações 

etc 

Eliminação do 

desnível 

Equipamentos 

enferrujados 

 

Mau funcionamento 

dos equipamentos, 

comprometimento da 

segurança, 

possibilidade de 

causar cortes e 

arranhões nos 

funcionários. 

Troca do material 

que já se apresenta 

degradado, aplicação 

de tintas anti-

ferrugem. 

 

Fonte: os autores, 2014 
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4. Considerações finais 

Diante dos resultados encontrados, é interessante enfatizar que os trabalhadores envolvidos no 

processo de fabricação de cachaça estão sujeitos aos acidentes de trabalho, pelo fato de que o 

ambiente oferece riscos de acidentes. Para serem minimizados esses tipos de acidentes, 

propõe-se a adoção, por parte do empregador, das medidas de precauções mediante a 

adequação dos itens citados na última coluna das Tabelas 1 e 2,  relacionados às seguintes 

Normas Regulamentadoras: 05 ( comissão interna de prevenção de acidentes), 08 

(edificações), 10 ( instalações e serviços em eletricidade) , 11 (transporte, movimentação e 

armazenagem), 12 ( segurança em máquinas e equipamentos), 13( caldeiras e vasos de 

pressão), 20 (inflamáveis e combustíveis), 23( proteção contra incêndios) e 26( sinalização de 

segurança). 

A falta de conscientização dos trabalhadores s e proprietários a respeito de segurança e saúde 

é o primeiro problema a ser sanado, para que se possa conciliar produtividade e bem-estar no 

trabalho, beneficiando as principais partes interessadas, ou seja, empregado e empregador. 

Outra importante medida seria a prevenção dos erros humanos, mediante treinamento 

contínuo dos profissionais sobre a realização de procedimentos, reuniões periódicas para 

direcionamento da equipe, fixação de cartazes explicativos e com as devidas orientações entre 

outros. 

 

REFERÊNCIAS – 

ALBUQUERQUE, G. J. K.; SAMPAIO, C. M. S.; TINELLI, F. M.; RIBEIRO, L. P.; PINTO, P. S. Programas 

de avaliação da conformidade desenvolvidos pelo Inmetro na área agropecuária. In: CONFERÊNCIA 

INTERNACIONAL SOBRE RASTREABILIDADE DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, 2., 2006. Anais... 

Brasília: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2006. 

Associação Brasileira de Bebidas – ABRABE (2014) Categoria de bebidas: cachaça. Disponível em: 

http://www.abrabe.org.br/categorias.php?id=4. Acesso em: 22 Out. 

Barbosa, J.L. A. Cultura de engenho de cana na Paraíba: por uma sociologia da cachaça.( 2010). 187 f. Tese 

(doutorado) – Universidade Federal da Paraíba – UFPB. João Pessoa. 

Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. Legislação. Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina 

do Trabalho. Disponível em:www.mte.gov.br 

CETESB. A Produção mais Limpa no Setor Sucroalcooleiro - Informações Gerais. CETESB, São Paulo, 2002. 

 



 

XXXVI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCÃO 
Contribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práticas de Gestão e Modernização do Brasil 

João_Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016. 
. 
 

 

 

 
15 

COUTINHO, E. P. Dinâmica da modernização do setor de produção de aguardente de cana-de-açúcar no 

Brasil: construindo uma cachaça de qualidade. 2001. Tese (Doutorado em Engenharia da Produção) – 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 

 

EVARISTO, R. A.; NÓBREGA, I. C. C. Perfil tecnológico de engenhos de cachaça do Estado da Paraíba. 

In: JORNADA NACIONAL DA AGROINDÚSTRIA, 1., 2006, Bananeiras. Anais... Bananeiras: UFPB, 2006. 

6p. 

INSTITUTO BRASILEIRO DA CACHAÇA – IBRAC. Mercado interno. 2010. Disponível em 

<www.ibraccachacas.org.>. Acesso em 19 jul. 2014 

 

Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia – INMETRO (2014). Metodologia de análise. 

Disponível em: http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtos/cachaca.asp. Acesso em 29 Out. 

 

MORESI, Eduardo (Org). Metodologia da Pesquisa. Brasília: Universidade Católica de Brasília, 2004. 

 

NETO, A. R.; FREITAS, L.S. Análise do Processo de Adaptação Estratégica de uma Empresa Produtora de 

Cachaça á Luz da Teoria Institucional e da Visão Baseada em Recursos. REAd/Porto Alegre – Edição 71 – 

N° 1 – janeiro/abril 2012 – p. 211-241. 

 

PEREIRA, A. F. Suplementação de nitrogênio sobre a fermentação alcoólica para produção de cachaça, 

cerveja e vinho. 2007. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) – Universidade Federal 

da Viçosa, Viçosa. 

 

RODRIGUES, William C. Metodologia Científica. FAETEC/ IST. Paracambi, 2007. Disponível em: 

http://unisc.br/portal/upload/com_arquivo/metodologia_cientifica.pdf>. Acessado em: 20 de fevereiro de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XXXVI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCÃO 
Contribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práticas de Gestão e Modernização do Brasil 

João_Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016. 
. 
 

 

 

 
16 

 

 

 

ANEXO 01 
 

Checklist- Verificação das Condições de Trabalho 
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O local destinado às baterias tracionárias, Now Break ou outro tipo de acumulador possui piso resistente à ácidos e é dotado 

de exaustão para dispersão dos gases? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                    (     ) NA 

As tomadas e plugs encontram-se em bom estado de conservação não apresentando nenhum tipo de problema? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                     (     ) NA 

Os cabos utilizados em extensões elétricas se encontram em perfeito estado e são contínuos, não apresentando emendas? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                      (     ) NA 

Há cabos e fios pelo chão, em local de tráfego de pessoas ou veículos de transporte? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                    (     ) NA 

Há no departamento o uso de acessórios que aumentem o número de saídas das tomadas? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                    (     ) NA 

Nos painéis elétricos há o emprego de proteção que evite o contato físico acidental com os barramentos? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                      (     ) NA 

As tomadas de corrente existentes nos pisos, possuem proteção que evite a entrada de água ou objetos estranhos, estando ou 

não o pino inserido na tomada? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                    (     ) NA 

Estão sendo inseridos nas tomadas, fios sem o uso de pinos adequados? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                    (     ) NA 

Todas as ferramentas manuais, ou equipamentos utilizados na execução de serviços em instalações elétricas, são 

eletricamente isolados? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                    (     ) NA 

Nos painéis elétricos estão sendo guardados objetos estranhos ao mesmo? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                    (     ) NA 

Os painéis elétricos existentes no departamento encontram-se desobstruídos? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                    (     ) NA 

 

3 – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 

Está sendo respeitado o espaçamento mínimo de 0,60m (sessenta centímetros) à 0,80m (oitenta centímetros) entre máquinas 

e equipamentos? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                    (     ) NA 

As áreas reservadas para corredores e armazenamento estão devidamente marcadas? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                    (     ) NA 

As vias principais de circulação possuem largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros) e estão devidamente 

marcadas e desobstruídas? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                    (     ) NA 

As máquinas e equipamentos possuem dispositivos de acionamento e parada localizados de modo que: 

a) Seja acionado ou desligado pelo operador em seu local de trabalho? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                    (     ) NA 

b) Não se localize em zona perigosa da máquina? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                    (     ) NA 

c) Possa ser acionado ou desligado em caso de emergência por qualquer outra pessoa que não seja o operador? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                    (     ) NA 

 

4– CALDEIRAS E VAZOS DE PRESSÃO 

 

Está afixado em lugar visível na caldeira, placa de identificação, com o nome do fabricante, número de ordem, ano de 

fabricação, pressão máxima de trabalho permissível, pressão de teste hidrostático, capacidade de produção de vapor, área de 

superfície de aquecimento, código de projeto e ano de fabricação? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                    (     ) NA 

O prontuário da caldeira está atualizado? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                     (     ) NA 

A área de caldeira(s) dispõe de pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas e dispostas em direções 

distintas? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                     (     ) NA 

A área de caldeiras dispõe de iluminação conforme as normas oficiais vigentes? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                     (     ) NA 

A área de caldeiras possui sistema de iluminação de emergência? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                     (     ) NA  
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A área de caldeiras dispõe de sensor para detecção de gases, em caso de combustível gasoso? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                     (     ) NA 

Está sendo utilizada para qualquer outra atividade não pertinente? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                     (     ) NA 

Possui sistema de captação e lançamento dos gases e material particulado, provenientes da combustão, para fora da área de 

operação, atendendo as normas ambientais vigentes? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                     (     ) NA 

Possui manual de operações atualizado, em língua portuguesa e em local de fácil acesso? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                     (     ) NA 

Os instrumentos e controles das caldeiras são mantidos calibrados e em boas condições operacionais, sem o emprego de 

artifícios que neutralizem sistemas de controle e segurança das caldeiras? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                     (     ) NA 

A qualidade da água utilizada na caldeira é controlada? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                     (     ) NA 

O operador possui certificado de treinamento de segurança na operação de caldeiras e a comprovação do estágio? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                     (     ) NA 

As intervenções que exijam mandrilamento ou soldagem em partes que operem sob pressão são seguidas de teste 

hidrostático, com características definidas por profissional habilitado? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                     (     ) NA 

As válvulas de segurança são inspecionadas periodicamente? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                     (     ) NA 

Todo vaso de pressão da empresa possui o “Prontuário do Vaso de Pressão”. 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                     (     ) NA 

 

85– COMBUSTÍVEIS E INFLAMÁVEIS 

 

Há no setor / depto estocagem de líquidos combustíveis e/ou inflamáveis? 

Em caso afirmativo especifique a quantidade encontrada (___________L / Kg) 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                    (     ) NA 

Líquidos combustíveis e/ou inflamáveis estão armazenados em recipientes adequados? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                    (     ) NA 

Os recipientes possuem placas identificando o tipo de produto armazenado? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                    (     ) NA 

Os recipientes se encontram em locais afastados de possíveis fontes de ignição como quadros elétricos, tomadas, etc..? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                    (     ) NA 

No local onde há o armazenamento de líquidos combustíveis e/ou inflamáveis placas com os dizeres “NÃO FUME”  e  

“INFLAMÁVEL” ?  

(     ) SIM                    (     ) NÃO                    (     ) NA 

A descarga de caminhões tanque, está sendo feita com o veículo ligado à terra? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                    (     ) NA 

As tubulações de transporte de combustíveis e/ou inflamáveis são pintadas obedecendo a legislação oficial? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                    (     ) NA 

 

6 – PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 

 

As aberturas de saída possuem uma largura mínima de 1,20 m (um metro e vinte centímetros)? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                    (     ) NA 

O sentido de abertura das portas se dá para o exterior do local de trabalho? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                    (     ) NA 

As circulações internas ou corredores de acesso são contínuos e seguros e possuem largura mínima de 1,20 m ? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                    (     ) NA 

As aberturas, saídas e vias de passagem estão claramente assinaladas por meio de placas ou sinais luminosos indicando a 

direção da saída? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                    (     ) NA 

As escadas, plataformas e patamares são construídas com materiais incombustíveis e resistentes ao fogo? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                    (     ) NA 

Os equipamentos portáteis de combate a incêndios estão localizados em locais de fácil acesso, fácil visualização e em locais 

onde haja menos probabilidade do fogo bloquear o seu acesso? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                    (     ) NA 

Há sinalização de solo e aérea indicativa de equipamento de combate à incêndio?  
 



 

XXXVI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCÃO 
Contribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práticas de Gestão e Modernização do Brasil 

João_Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016. 
. 
 

 

 

 
19 

Há extintores que possuam sua parte superior a mais de 1,60m acima do nível do piso? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                    (     ) NA 

Há extintores localizados em paredes de escada? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                    (     ) NA 

Há equipamentos de combate à incêndios que estejam bloqueados? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                    (     ) NA 

 

7 – SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 

 

As tubulações e outros tipos de condutores possuem as cores de segurança conforme as legislações vigentes? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                    (     ) NA 

As cores utilizada na identificação causam fadiga, confusão ou distração? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                    (     ) NA 

Todos os produtos perigosos ou nocivos à saúde possuem rotulagem com termos precisos, breves e de fácil compreensão? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                    (     ) NA 

As áreas destinadas à armazenagem de materiais estão devidamente sinalizadas? 

(     ) SIM                    (     ) NÃO                    (     ) NA 

 

  
 

 

 


