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A análise dos riscos no ambiente de trabalho é de suma importância 

para a preservação da saúde do trabalhador. O objetivo deste artigo é 

identificar os principais riscos presentes no setor de produção uma 

cerâmica vermelha, com o intuito de minimizar o impacto deles na 

saúdo do trabalhador. Para tanto, inicialmente, houve uma avaliação 

do perfil do trabalhador através da aplicação de questionário, 

posteriormente foi analisado o ambiente e foi feito uma entrevista com 

o gestor. Por fim os dados forem analisados com a aplicação da 

técnica de Análise Preliminar de Risco (APR), com o objetivo de 

encontrar os prováveis problemas que pode acontecer durante o 

cumprimento de uma determinada atividade. Com os resultados 

obtidos, foi constatado que os riscos físicos estão mais presentes na 

empresa, e foram propostas melhorias para minimizar os riscos 

existentes. 

 

Palavras-chave: Segurança no trabalho, análise preliminar de risco, 

cerâmica vermelha.
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1. Introdução 

O ambiente de trabalho deve proporcionar o bem estar aos seus trabalhadores, dando o valor 

adequado ao ser humano, criando oportunidades de desenvolvimento, onde deveria ser a meta 

de qualquer empresa, no intuito de fornecer uma qualidade de vida melhor aos seus 

empregados (MORAES, 2010). 

Vieira (2000) afirma que a segurança no trabalho é um composto de métodos que precisam 

ser ressaltados e adotados pelas organizações e seus trabalhadores, com o intuito de minimizar 

os danos e as consequências de métodos incorretos no ambiente de trabalho.  

Podem ser ocorridos vários riscos em um ambiente de trabalho, esses riscos são os efeitos 

opostos que o trabalho pode causar no trabalhador, prejudicando seu bem-estar. De acordo 

com os perigos que o empregado sofre, os riscos podem ser divididos em: físicos, químicos, 

biológicos, ergonômicos e os riscos resultantes do equipamento ou do meio. Esses riscos são 

encontrados em qualquer trabalho e podem causar ao trabalhador vários prejuízos a sua saúde 

(MINISTÉRIO DE SEGURANÇA SOCIAL E DO TRABALHO, 2003). 

A cerâmica vermelha tem um processo produtivo dividido em várias etapas, em que nessas 

etapas os trabalhadores estão expostos a diversos riscos. Os riscos presentes são decorridos do 

ambiente, de equipamento e das máquinas utilizadas no processo, os trabalhadores ficam 

expostos a poeira, substâncias químicas, radiação ultravioleta, ruídos, calor e esforços físicos 

(FIEMG, 2013).  

Segundo o ministério do trabalho, informações passadas pela OIT, expõem a acontecimento 

de 1,2 milhão de óbitos ocasionado por acidente de trabalho no mundo. Onde é dito também, 

que as principais causas dos acidentes são os desgastes das condições de trabalho ocasionadas 

pela liberalização dos mercados, o desrespeito em relação a segurança do trabalhador e a falha 

de execução de lei e regulamentação apropriada de segurança (BRASIL,1994). 

De acordo com Camacho (2004), entre as maneiras de desenvolver a gestão de riscos, a 

técnica de Análise Preliminar de Riscos (APR) admite qualificar a intensidade dos riscos 

presentes. 

No Rio Grande do Norte existe um grande polo de cerâmica vermelha e a microrregião do 

Vale de Açu, é uma das três maiores produtoras de cerâmica vermelha no RN (FIERN, 2016).  
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Dado a importância desse segmento para região do RN e os riscos presentes nesse setor, o 

presente trabalho busca identificar e avaliar os riscos existentes no setor de produção em uma 

cerâmica vermelha localizada no Vale de Açu, com a finalidade de propor melhorias nesse 

ambiente de trabalho. 

 

2. Segurança do Trabalho  

Segundo Ferreira (2012), segurança do trabalho é uma série de medidas técnicas, 

administrativas, médicas e, sobretudo, educacionais e comportamentais, empregadas no 

intuito de prevenir acidentes, e eliminar condições e procedimentos inseguros no ambiente de 

trabalho. 

Desse modo, a segurança do trabalho tem a finalidade de diminuir os prejuízos, quando estão 

ligadas a importâncias humanas, com o investimento de capital, com a competência de 

produzir e com as reivindicações dos comércios. Sendo assim, a segurança é indispensável 

aos programas de classe e produto (STERNADT, 1998). 

2.1. Tipologia de riscos no ambiente de trabalho 

Segundo Gardinalli (2012) nos locais de trabalho, são naturais nas funções exercidas e pelas 

formas de organização, as relações entre pessoas, manipulação ou exibição aos agentes de 

riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômico e de acidentes, nos quais pode afetar o 

trabalhador a pequeno, médio e longo prazo, ocasionando perdas imediatas, doenças ou 

morte.  

Os riscos físicos são aqueles que estão relacionados às condições físicas no local do trabalho. 

Esses agentes são diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, 

tais com ruídos, vibrações, temperaturas extremas (frio e calor), radiações ionizantes, 

radiações não ionizantes entre outros. Os riscos químicos são diversas substâncias puras, 

compostos ou produtos que podem entrar em contato com o organismo, como gases, poeiras, 

e demais que possam entra na pele ou pela ingestão. Já os riscos biológicos são micro 

organismos, que são nocivos a saúde humana. Os riscos ergonômicos são aqueles que estão 

envolvidos com fatores fisiológicos e psicológicos na efetivação das tarefas profissionais. Os 

riscos de acidentes são os que podem ocorre por causa das condições físicas, seja do ambiente 

de trabalho ou por causa do processo, que podem provocar danos à integridade física do 

trabalhador (PEIXOTO, 2011). 
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Além disso, esses agentes de riscos podem ocasionar danos para empresa como: Salário dos 

quinze primeiros dias após o acidente, transporte e assistência médica de urgência, paralisação 

de setor, máquinas e equipamentos, comoção coletiva ou do grupo de trabalho, interrupção da 

produção, dentre outros. 

Para avaliação desses riscos é necessária uma investigação nos locais de trabalho para avaliar 

os riscos divulgados aos trabalhadores, identificando esses riscos como aceitáveis ou não, isso 

deve ocorrer em todos os tipos de atividades trabalhistas (GARDINALLI, 2012). 

2.2 Análise Preliminar de Riscos 

Segundo Tavares (2004) a Análise Preliminar de Riscos tem como finalidade definir os riscos 

e avaliar de forma preventiva, sendo aproveitada na etapa do projeto e desenvolvimento. Tudo 

que vier a ser identificado nessa etapa, como risco de acidente ou de doença ocupacional, tem 

que ter bastante cautela, para que métodos de prevenção apropriada tenham a capacidade de 

ser adotadas e prevenir que riscos sejam criados nos ambientes de trabalho. 

A Figura 1 resume os objetivos, princípios, metodologia, benefícios e resultados de um APR. 

Figura 1 - Características gerais da análise preliminar de riscos (APR) 

 
Fonte: Tavares (2004) 

 

O Procedimento para efetuar a APR incide em separar o processo em etapas onde ficará na 

coluna Etapa Do Processo, depois identificar os riscos existentes que prejudicará de alguma 
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forma na etapa dos processos, que ficará na coluna Riscos, identificar o elemento de cada 

risco que causa uma cerca consequência, que ficará na coluna Causas, seguindo a ordem, os 

possíveis efeitos que virá a acontecer devido aos riscos, serão citado na coluna 

Consequências. Sendo assim, consideram-se cada cenário de acidente em uma categoria de 

frequência, em que provê uma indicação qualitativa da frequência confiada de ocorrência para 

cada cenário identificado (AMORIM, 2010), conforme o apresentado na Figura 2.  

Figura 2 - Categorias de frequência dos cenários da APR 

 

Fonte: Amorim (2010) 

Para os cenários de acidentes, desse trabalho, foram considerados em categorias de 

severidade, em que fornecem uma sugestão qualitativa do grau de severidade das 

consequências de cada um dos cenários identificados (AMORIM, 2010).. As categorias de 

severidade usados no presente trabalho estão expostas na Figura 3.  
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Figura 3 - Categorias de severidade dos cenários da APR 

 

Fonte: Amorim (2010). 

 

Combinando as duas categorias citadas acima, a de frequência com a de severidade, se obtêm 

a matriz de risco, de acordo com a Figura 4, na qual fornece uma indicação qualitativa do 

nível de risco de cada cenário apresentado na análise que ficará na coluna categoria de risco. 

Essa matriz permite considerar os cenários de acidente de tem um maior conflito para a 

segurança do processo (AMORIM, 2010). 

Figura 4 - Matriz de classificação de riscos usada na APR 

 
Fonte: Camacho (2005), Amorim (2010) 

 

3. Metodologia 
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O presente trabalho foi realizado em uma empresa de cerâmica vermelha localizada no Vale 

de Açu, empresa de pequeno porte, que tem no seu quadro funcional 10 funcionários no setor 

de produção e 8 funcionários nos demais setores, contabilizando 18 funcionários na empresa.  

Inicialmente realizou-se uma revisão de literatura para coletar informações a cerca do tema 

proposto. Posteriormente, foi feito um levantamento de dados através da aplicação de um 

questionário com perguntas fechadas a seis funcionários, sendo eles todos do setor de 

produção, com o intuito de avaliar o perfil do trabalhador e a segurança de trabalho no 

ambiente organizacional, onde foram apontados os índices de trabalhadores que usam 

equipamentos de proteção individuais (EPI´s), a capacitação do trabalhador, idade dos 

trabalhadores, tempo de serviço e qual função mais incomoda em seus setores. 

Em seguida foi realizada entrevista com o gerente da empresa, com o intuito de aprofundar a 

identificação dos riscos, identificando o risco de cada etapa. Além disso, foi feita uma 

observação in loco, em todos os setores da empresa, para complementar o levantamento dos 

dados.  

Por fim, foi elaborada a tabela para análise preliminar de riscos e foram propostas melhorias 

para o ambiente de trabalho. Vale salientar, que a análise foi feita de forma qualitativa, sem a 

medição dos riscos. 

  

4. Resultados e discursões  

Com a finalidade de identificar e analisar os riscos presente na cerâmica, foi elaborado um 

quadro no qual foram detalhados os principais riscos no local de trabalho e, posteriormente, 

realizou-se uma avaliação das consequências geradas por esses riscos para a saúde do 

trabalhador. 

Primeiramente, será empregada uma técnica de Análise Preliminar de Risco (APR. Os riscos 

localizados foram do tipo físico, químico, ergonômico, acidentes e biológicos. Todos os riscos 

que foram localizados na cerâmica vermelha no setor de produção da mesma. Vale ressaltar, 

que por impossibilidade de acesso aos equipamentos de medição desses riscos, a avaliação foi 

feita apenas qualitativamente.  

A análise foi feita por tipo de risco, conforme segue: 
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4.1 Riscos físicos 

 São representados por fatores ou agentes existentes no ambiente de trabalho que podem 

comprometer a saúde do trabalhador direta ou indiretamente, tais como: ruído, calor, radiação, 

vibração, e corpo com superfície cortante, perfurante ou rugosa (FERNANDES, 2011). A 

Figura 5 ilustra os riscos físicos presente na cerâmica estudada. 

Figura 5 - Análise Preliminar de Riscos Físicos 

 

 Fonte: Autoria própria (2017)  

 

Analisando cada risco, tem-se:  

a) Ruído: A detecção dos ruídos foi identificada pelos trabalhadores, como um fator de 

queixa. As emissões de ruído acontecem em várias etapas do processo de produção de 

cerâmica vermelha, sendo mais intensas nas etapas de moagem, mistura e prensagem, e nas 

atividades de transporte de veículos e máquinas, tanto de materiais como de produtos 

acabados e resíduos (FEAM, 2012). 

As máquinas representadas nas Figuras de 6, 7, 8 e 9 emitem ruídos que os trabalhadores 

afirmaram que incomoda durante a jornada de trabalho, esse risco pode causar perdas 

auditivas, danos de equilíbrio, psicológico e social. Para minimizar os prejuízos desses riscos 
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seria importante a inclusão de barreiras acústicas, redução do tempo de exposição dos 

trabalhadores e o uso de EPI’s como o protetor auricular. 

Figura 66 - Caixão laminador 

’ 
Fonte: Autoria própria (2015) 

 

O caixão laminador é uma armação de alta resistência que permite a instalação de um volume 

considerável de argila aplicado, sendo assim é ampliada a capacidade de armazenamento 

evitando perdas de argila (MACIEL; FREITAS, 2013). 

Figura 7 - Enchedeira 

 
Fonte: Autoria própria (2015) 

 

A enchedeira é responsável pela extração da argila, onde acontece a céu aberto, e também 

pode ser chamada de carregadeiras (ANICER, 2013). 
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Figura 87 - Misturador 

 
Fonte: Autoria própria (2015) 

 

O misturador é responsável pela combinação das argilas, fazendo com que a massa venha a 

ficar com uma cor única (ANICER, 2013). 

Figura 98 - Maromba 

 
Fonte: Autoria própria (2015) 

 

A Maromba é responsável por receber a massa armada para ser compactada e forçada por 

meio de um pistão ou eixo helicoidal por meio de bocal (ANICER, 2013). 

b) Calor: O calor é um fator dominante na cerâmica, pois, encontra-se presente tanto em 

atividades a céu aberto como nas atividades exercidas na fase da produção das telhas e tijolos. 

Esse calor pode gerar uma diminuição de rendimento, erros de percepção e raciocínio, 

exaustão do trabalhador, dentre outros. Para diminuir essa situação as medidas adequadas são 

o isolamento das fontes, inclusão de barreiras e maximização da distância entre o trabalhador 

e a fonte, aumento da taxa de troca de ar no ambiente; introdução de rodízio para a inclusão 

de pausas em ambientes amenos e o uso do fardamento completo para proteger o trabalhador 

da exposição da pele ao sol. 
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A Figura 10 ilustra o secador da cerâmica do presente estudo, onde foi identificado pelos 

trabalhadores como um dos locais mais quentes da empresa.  

Figura 10 - Secador 

 
Fonte: Autoria própria (2015) 

 

c) Umidade: A Umidade esta presente na produção da matéria prima, em que o trabalhador 

tem um contato direto com o produto umedecido, esse contato pode ocasionar ao trabalhador 

consequências como doenças no aparelho respiratório, doenças de pele e circulatórias, e é 

capaz de diminuir o risco utilizando as luvas na hora da execução da tarefa. 

d) Vibração: A transmissão de vibração ocorre por meio de máquinas e equipamentos 

utilizados na cerâmica. As consequências no corpo do trabalhador são problemas na região 

dorsal e lombar, sistema reprodutivo, degeneração da coluna vertebral. Que podem ser 

evitados com a rotatividade na função diminuindo o tempo de exposição ao risco. 

4.2 Riscos químicos 

O risco químico encontrado foi a Poeira, diversos equipamentos utilizados transmitiam poeira. 

Entre os equipamentos podemos tem-se o forno, onde se encontrava a lenha espalhada e que 

claramente é visto os vestígios de poeira deixados da lenha. Essa poeira deixada pela lenha 

pode ter como consequência doenças respiratórias ao trabalhador que vier a respirar a mesma, 

e como medida de prevenção deveria haver um ajuste do processo para a via úmida, o 

isolamento das operações que geram poeiras, instalação de ventilação local, redução do tempo 

de exposição do trabalhador, adoção do Programa de Proteção Respiratória – PPR e a 

utilização de máscaras respiratória. Conforme ilustrado na Figura 11. 
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Figura 11 - Análise Preliminar de Riscos Químicos 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

4.3 Riscos ergonômicos 

 

O risco ergonômico encontrado foi postura incorreta e movimentos repetitivos, ocasionados, 

principalmente, pelo ritmo de produção excessivo, as posturas inadequadas durante todo o 

processo produtivo, levantamento e transporte de peso especialmente pelo carregador. 

Esse risco pode causar lesão na coluna cervical, baixa produtividade e LER. Portanto, o meio 

de prevenção adequada seria rodízios e descansos constantes, exames médicos periódicos, 

evitar esforços superiores a 25 kg, postura correta: sentado, em pé, ou carregando e 

levantando peso. Além disso, foi observado que os trabalhadores não utilizam todos os EPI’s 

necessários, utilizam apenas as luvas. Conforme Figura 12.  

Figura 12 - Análise Preliminar de Riscos Ergonômicos 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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4.4 Riscos de acidentes 

Os riscos de acidente estão expostos na Figura 13. 

Figura 13 - Análise Preliminar de Riscos de Acidente 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

a) Falta de proteção nas máquinas 

Na cerâmica vermelha, os riscos de acidentes são relacionados à operação nas máquinas sem 

o sistema de proteção adequado, onde pode ocasionar fratura ou amputação de algum 

membro. Esses acidentes podem ser evitados se a cerâmica tomar medidas de proteção como: 

proteção de máquinas, implantação de proteções coletivas, conscientização dos trabalhadores 

quanto aos riscos existentes nos locais de trabalho e o uso de Equipamentos de Proteção 

Individual. A Figura 14 e 15 ilustra dois tipos de maquinas que não possui proteção adequada. 
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Figura 94 - Esteiras sem proteção. 

 
Fonte: Autoria própria (2017) 

As esteiras são utilizadas na cerâmica para o transporte de pedaços de argilas que já estão 

misturados (ANICER, 2013). 

Figura 15 - Laminador sem proteção 

 
Fonte: Autoria própria (2017) 

 

O laminador é uma máquina, na qual é responsável pela etapa de laminação, que acontece no 

direcionamento de fragmentos das argilas (ANICER, 2013). 

b) Circulação de animais 

Na etapa de produção de matéria prima existe um problema não muito frequente que é a 

circulação de animais domésticos. Esse tipo de risco ao trabalhador pode causar quedas e 

arranhões leves ao tropeçar nesses animais. Sendo que pode ser evitado com a retirada dos 

animais dos locais em que os trabalhadores passam e levá-los a um local adequado. Não foi 

permitida a publicação de imagens. 
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4.5 Riscos biológicos 

Foi constatada uma situação favorável ao desenvolvimento de agentes de risco biológico em 

relação a não higienização do banheiro, que tem como consequências infecção e bactérias 

intestinais. Portanto, é necessário fazer uma higienização adequada ao ambiente 

constantemente. A Figura 16 ilustra a análise dos riscos biológicos. 

 

Figura 16 - Análise Preliminar de Riscos Biológicos 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

5. Considerações finais 

Pode-se constatar que na cerâmica vermelha do presente estudo, na fase da produção, os 

trabalhadores são expostos a riscos constantes, como: quedas, dores nas costas, calor, poeira, 

irritações, bactérias, entre outros.  

Os riscos foram identificados através de questionário, entrevista e observação, onde assim foi 

aplicada a técnica de Análise Preliminar de Risco, que se apontou eficaz, pois o resultado da 

APR admitiu considerar os eventos de maior conflito para a segurança da fase da produção. 

Os ricos de maiores incidências foram os riscos físicos e de acidente. Os outros tipos de riscos 

tiveram menor quantidade de agentes, porém apresentaram certa severidade para a saúde do 

trabalhador e deve ser dada atenção para eles também. 

Para melhoria da qualidade de vida e da saúde dos trabalhadores foram recomendadas 

algumas medidas de proteção aos riscos da atividade em estudo, tais como: o uso adequado do 

EPI, redução do tempo de exposição do trabalhador, exames médicos periódicos, qualificação 

dos operadores das máquinas, dentre outras. 
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