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O objetivo deste trabalho é o de realizar uma análise do meio ambiente de trabalho 

de um supermercado localizado em uma cidade no interior do Estado de São Paulo, 

a partir da  elaboração de um mapa de  riscos, destacando as intervenções 

necessárias para se  proporcionar um meio ambiente  de  trabalho  seguro.  A 

metodologia utilizada foi o da observação da realidade, cuja análise dos eventos 

identificados foi considerada quantitativamente e descrito em forma de trabalho 

monográfico. Constatou-se eu em relação ao Supermercado Avenida de Itaporanga, 

todos os riscos, físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos foram 

identificados, com ênfase ao setor de depósito em que todos estes estava presentes 

a nível médio e elevado, principalmente ao que se refere aos riscos ergonômicos e 

mecânicos. Diante desta perspectiva, compreendeu-se que o mapa de risco tem 

importância fundamental na determinação de dinâmicas que tenham por objetivo 

mitigar ou eliminar os riscos ambientais presentes em um meio ambiente de 

trabalho, assegurando a preservação da saúde e integridade físico-mental dos 

trabalhadores. Diante dos dados levantados e  dos riscos identificados,  foram 

sugeridas possibilidades de intervenção visando à promoção de um meio ambiente 

de trabalho seguro e salutar para os funcionários da empresa,  consequentemente, 

um ambiente mais produtivo. 

 

Palavras-chave: Mapa de risco. Segurança do trabalho. Supermercado Avenida de 

Itaporanga. 
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The objective of this work is to perform an analysis of the working environment of a 

supermarket located in a city in the interior of the State of São Paulo, drawing a risk 

map, highlighting the interventions necessary to provide an environment Work. The 

methodology used was that of reality observation, whose analysis of the identified 

events was considered quantitatively and described in the form of  a  monographic 

work. In relation to Supermarket Avenue de Itaporanga, all physical, chemical, 

biological, ergonomic and mechanical hazards were identified, with emphasis on the 

deposit sector in which all of these were present at  medium  and  high  levels, 

especially Refers to ergonomic and mechanical  hazards.  From  this  perspective,  it 

was understood that the risk map is of fundamental importance in determining 

dynamics that aim to mitigate or eliminate the environmental risks present in an 

environment of work, ensuring the preservation of the health and physical-mental 

integrity of workers. In view of the data collected and the risks identified, intervention 

possibilities were suggested in order to promote a safe and healthy working 

environment for the employees of the company, consequently a more productive 

environment. 

 

Keywords: Risk map. Workplace safety. Supermarket Avenue de Itaporanga. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

A análise dos fatores  que ingerenciam na  avaliação da  realidade  do 

ambiente de trabalho parte do pressuposto de que o seu grau é produto da interação 

entre expectativas  e  necessidades  inerentes  ao  trabalhador,  bem como  das 

necessidades e condições de trabalho e de seu modo de vida; assim sendo, a 

satisfação o sujeito com o trabalho leva em conta, além das condições do meio 

socioeconômico e cultural e da estruturada organização do meio ambiente de 

trabalho, igualmente os aspectos psicológicos intrínsecos dos sujeitos. (SOUZA, 

2006) 

Um meio ambiente de trabalho apresenta singularidades próprias, cada qual 

possuem características específicas, em que se configuram conforme a necessidade 

de seu processo produtivo, em que são adequados de forma a possibilitar uma 

dinâmica eficiente, bem como para a promoção da segurança dos trabalhadores. 

(PINHEIRO, ARRUDA, 2006) 

Diante desta colocação menciona-se que todo meio ambiente de trabalho, 

em maior ou menor grau, apresenta circunstâncias que, de alguma forma, pode 

afetar a segurança na realização  do  trabalho,  implicando  em  possíveis 

consequências à integridade física e saúde do trabalhador, de modo que a avaliação 

destes riscos é crucial. 

A avaliação de riscos de um meio ambiente de trabalho se torna precípuo  

diante das circunstâncias mencionadas no parágrafo anterior, no sentido  de 

proporcionar um meio ambiente de  trabalho seguro  e  é nesse  contexto que  o  mapa 

de riscos contribui de forma relevante no  sentido  de  indicar  as  dinâmicas  

necessárias de intervenção acerca dos riscos, proporcionando um meio ambiente de 

trabalho seguro. (FIGUEIREDO, 2012) 

Um mapa de riscos caracteriza-se por ser uma representação  gráfica  de 

uma diversidade de fatores que são identificados em um meio ambiente de trabalho 

e que têm potencialidade de resultar em danos e prejuízos à integridade dos 

trabalhadores, tais como acidentes a patologias laborais. Estes fatores originam-se 

nos mais diversos contextos inerentes ao processo de trabalho, como materiais, 

equipamentos, instalações, bem como na forma de organização do trabalho, como 

ritmo, método de trabalho, ergonomia dentre outros; portanto, fundamental para 

delinear o cenário de riscos do meio ambiente de trabalho. (NETO, 2012) 
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O meio ambiente de trabalho de um supermercado, como todas as outras 

atividades laborais, apresentam riscos inerentes de todas as espécies, de modo que 

a gestão de riscos destes ambientes se torna determinante não somente para a 

preservação da saúde e integridade  física dos trabalhadores, mais igualmente  para 

a própria empresa, evitando,  com isso,  indenização  trabalhista e reposição 

constante de mão-de-obra, mantendo com isso, seu processo produtivo. É comum 

nestas empresas questões relacionadas à ergonomia, a riscos químicos, físicos 

dentre outros. (BATIS, SANTOS, LICEIA, 2009) 

Diante desta abordagem introdutória, tem-se o seguinte problema: A 

elaboração de um mapa de riscos pode contribuir para a oferta de um meio 

ambiente de trabalho mais seguro? O mapa de riscos em um supermercado é 

contribui para a dinamização do processo produtivo da empresa? 

Considerando esta  abordagem  introdutória  e  dos  problemas  supras 

expostos, o objetivo deste trabalho é o de realizar uma análise do meio ambiente de 

trabalho de um supermercado localizado em uma cidade no interior do Estado de 

São Paulo,  a partir  da elaboração  de um  mapa  de  riscos, destacando  as 

intervenções necessárias para se proporcionar um meio ambiente de trabalho 

seguro. 

Assim sendo,  considerando  que  o  ambiente  de  trabalho  de  um 

supermercado é  dinâmico  e  envolvem  atividades  singulares de  ergonomia, 

movimentação de materiais e ambientes com características distintas em um mesmo 

espaço, este trabalho se justifica no sentido de que a gestão de riscos se torna 

determinante para este contexto, assim, a elaboração de um mapa de riscos  

sobressai como relevante para se compreender a realidade e traçar meios que 

possam proporcionar um  meio  ambiente de  trabalho  mais  seguro  para  os 

trabalhadores e produtivo para a empresa. 

Igualmente se justifica no sentido de constituir um material relevante de 

informações, de modo a secundar a área de segurança do trabalho com subsídios 

importantes sobre o tema, bem como  para  reforçar  o  cabedal  do  aluno, 

possibilitando constituir subsídios fundamentais para o enriquecimento profissional. 
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2 GESTÃO DE SEGURANÇA NO TRABALHO 

 
 

2.1 ASPECTOS ENVOLVIDOS 

 
 

Com o advento da Revolução Industrial no século XIX, os donos do capital 

tinham como objetivo produzir cada vez mais visando o aumento da lucratividade, 

porém, o aprimoramento da produção baseava-se na exploração do empregado, 

independente de sua condição física ou psicológica, não conseguiam compreender 

que a salubridade e a segurança do trabalhador são fatores de grande relevância 

para se secundar a produtividade. A manutenção de um ambiente de trabalho 

seguro, em que  os funcionários desempenham suas  funções  com segurança, 

possibilita não somente a qualidade de vida dos funcionários, como também, permite 

a empresa reduzir custos com a substituição de mão-de-obra, bem como com a 

paralisação do processo produtivo. 

A questão da segurança no trabalho  passou a  ser considerada uma 

necessidade no processo produtivo a partir de meados do século XX, mencionam 

Andrade e Stefano (2008, p.8), justamente por consequência do grande número de 

incapacitados que passaram a ser dependentes de benefícios de segurados e  

previdenciários. Os estados passaram a perceber que o custo previdenciário poderia 

ser reduzido com aplicação  de medidas visando à redução  de acidentes de  

trabalhos, criando ações no sentido de oferecer qualidade num ambiente salutar 

para o operário, como forma de prevenção de sua integridade física. 

De acordo com Mendes (2001, p. 34) os empresários também passaram a 

perceber que os acidentes de trabalho e as patologias consequentes da  função 

laboral representavam um grande prejuízo para as empresas, pois além de reduzir a 

produção, implicava em pagamento dos dias parados do funcionário sem que este 

produzisse, além de pesadas indenizações. 

Ou aspecto que veio colaborar com o surgimento de ações no sentido de 

segurança no trabalho, foi o movimento operariado que, ao longo de diversas 

manifestações e exigências, paulatinamente, foi conseguindo legislações específicas 

na garantia de sua integridade física e psicológica no exercício de suas funções. 

(MOREIRA, 2010) 

Assim sendo, a partir deste breve contexto histórico acerca da segurança no 

trabalho, tem-se a possibilidade de conceituar a sua dinâmica. Compreende-se 
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então que a segurança no trabalho refere-se a um conjunto de ações a serem 

seguidas e obedecidas por empresas e trabalhadores, visando à prevenção de 

danos à saúde do trabalhador, bem como minimizar as consequências de ações 

erradas no espaço de trabalho. (ZOCCHIO, 2002). 

Viera (2000, p. 259) define segurança no trabalho nos seguintes termos: 

[...] um estado, uma condição; traduz-se, basicamente, em 
confiança. A segurança do Trabalho pode ser resumida em uma 

frase: É a prevenção de perdas. Estas perdas às quais devemos nos 
antecipar referem-se a todo tipo de ação técnica ou humana, que 
possam resultar numa diminuição das funções laborais (produtivas, 

humanas, etc.). A segurança do trabalho são os meios preventivos 
(recursos), e a prevenção dos acidentes é o fim a que se deseja 

chegar. 

 
 

Compreende-se então que a segurança no trabalho seria uma forma de 

inibição de acidentes, que por meio de educação dos empregados na execução de 

suas funções e oferta de  condições aprimoradas de  trabalho por parte  das  

empresas, a redução de acidentes de trabalho, bem como das doenças do trabalho 

seriam evidentes. 

                                                    rança no 
 

Segurança no Trabalho é o estado ou condição que se estabelece 
num determinado ambiente de trabalho, através da utilização de 
medidas adequadas, com vista à sua preservação e à conduta de 
atividades, no seu interior ou em seu proveito, sem rupturas. 

 

Compreende-se com a definição que do termo que a segurança no trabalho 

relaciona-se a ações que têm como objetivos evitar contratempos prejudiciais que 

maculem outras ações pré-determinadas. 

Marras (2000, p. 19) faz a seguinte colocação em relação à segurança no 
 

 

mas são contínuas de modo a despertar a consciência do trabalhador na proteção 

de sua integridade bem como a de seus companheiros. 

Neste sentido  Silva  (2005,  p.  56)  destaca  cinco  temas  específicos 

relacionados à segurança no trabalho: eficiência trabalho, satisfação no trabalho, 

conexão entre satisfação e eficiência, influência dos fatores ambientais e tecnologia, 

desenvolvimento do pensamento da ciência social e expectativas das pessoas a 
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partir de seu trabalho. 

Ao se trabalhar estes temas, destaca o autor, que o trabalho emancipa da 

mesmice e da rotina, complementa Torreira (2009    

a falta de novos desafios que simbolizam as excitações, o trabalho que não 

apresenta esta expectativa se torna monótono, o que por um longo período causa 

redução de c 

É relevante mencionar que, conforme expõe Vieira (2000, p. 32), não 

obstante o contexto da segurança no trabalho conforme determina a legislação, as 

empresas organizam seu ambiente de trabalho conforme a sua cultura interna; no 

entanto, é crucial que a estrutura da segurança de uma empresa esteja estribada na 

distribuição de responsabilidade  de  forma  organizada,  coadunando  esforços 

humanos e materiais em benefício da prevenção de acidentes de trabalho. 

Torreira (2009, p. 76) faz apologia de que para que a segurança de trabalho 

seja eficiente é fundamental considerar os seguintes fatores: 

Treinamento do trabalhador quanto aos procedimentos e práticas de 

segurança; 

Ensinar e insistir de como melhor trabalhar e com a devida segurança; 

Estabelecer normas de uso e cuidados que os usuários devem observar 

na utilização de um produto com a correspondente segurança; 

Educar as pessoas sobre os perigos que podem existir em um produto, 

processo ou tarefa e de como adotar as ações de proteção adequadas; 

Treinar os profissionais no  que  diz respeito  ao reconhecimento, 

avaliação dos perigos e cumprimento das leis relativas à segurança e 

responsabilidades legais; 

Fiscalizar o cumprimento das normas de segurança no interior das 

organizações, conforme prescreve a legislação vigente, considerando 

possíveis denúncias e inspeções nos locais de trabalho; 

Verificar possibilidade de inclusão de cláusulas nos contratos de 

trabalho que visem ampliar os direitos ou dinâmicas de prevenção; 

Colaboração na elaboração de normas e leis com o pressuposto de 

aprimorar a legislação vigente, visando à melhoria dos locais de 

trabalho; 

Esclarecer os trabalhadores  sobre contextos  da  medicina, saúde e 
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higiene do trabalho; 

Promoção de campanhas visando à veiculação de informações que 

conscientizem os trabalhadores ao que se refere à prática de ações 

preventivas; 

Formar profissionais comprometidos com atitudes e condutas 

prevencionistas; e 

Outras ações cuja finalidade seja a segurança do trabalhador no 

exercício de suas funções. 

 
Destarte, em termos gerais, compreende-se que a segurança do trabalho 

pode ser definida em termos gerais como sendo ações de prevenção que vão 

contribuir para se evitar acidentes de trabalho e que vão interferir na integridade 

física do trabalhador, em sua saúde, por consequência, no processo produtivo. 

Assim, a segurança do trabalho trata-se de um conceito específico que se relaciona 

ao indivíduo e sua atividade ocupacional, isto é, ao seu trabalho, portanto é toda 

segurança que se relaciona diretamente com as atividades relacionadas à execução 

de um trabalho que é fonte de seu sustento. 

Assim sendo, a gestão da segurança do trabalho configura-se como sendo 

uma metodologia de avaliação  e de otimização das condutas relacionadas  à 

prevenção de acidentes e incidentes no ambiente laboral, por intermédio de uma 

gestão concreta de riscos associados à atividade de trabalho; configura-se como 

sendo um método lógico e constante de decisão que pauta-se naquilo que é 

necessário fazer, como executar melhor, de acompanhamento dos processos de se 

efetivar os objetivos traçados, na avaliação de como são realizadas as dinâmicas e 

na identificação de setores a ser dinamizadas as ações adotadas na promoção da 

segurança do ambiente de trabalho; igualmente, deve ser passível de adaptação a 

alterações de operacionalidade da organização e conforme as exigências legais. 

(OIT, 2011) 

Portanto, a segurança do trabalha considera todos os ambientes de 

trabalhos como suscetíveis a acidentes de trabalho, em que os riscos ambientais 

são inerentes e intervenções são necessárias para a promoção da segurança. 
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2.2 RISCOS INERENTES AO AMBIENTE DE TRABALHO 

 
 

Os riscos associados ao ambiente de trabalho são compreendidos como 

sendo a probabilidade de acontecimento de algum evento que possa resultar em 

dano ou lesão a alguém ou a uma coletividade de pessoas. Os riscos estão 

relacionados a conjunturas precárias ínsitas ao ambiente de trabalho ou ainda ao 

processo operacional associadas às atividades laborais. Os riscos do ambiente de 

trabalho têm o potencial de afetar o trabalhador em momentos diversos, seja a curto, 

médio ou longo prazo, resultando em danos imediatos, caracterizado por lesões, ou 

ainda patologias ocupacionais decorrentes do trabalho, que são equiparadas a 

acidentes de trabalho. (SILVA, 2008) 

Barbosa Filho (2001) menciona que os riscos presentes no ambiente de 

trabalho estão associados de forma direta aos instrumentos, à conduta assumida, ao 

ambiente e aos equipamentos, além de outras variáveis que são inerentes ao 

cotidiano de um ambiente de trabalho, na qual pode resultar em comprometimento 

da saúde e integridade física dos trabalhadores. 

Para Porto (2000), os riscos presentes em um ambiente de trabalho pode-se 

caracterizar em forma  de  substâncias  químicas,  agentes  físico-mecânicos  e 

biológicos, deficiência ergonômica de objetos, instrumentos e postos de trabalho. 

Segundo Santos (2008),  os agentes associados ao risco à  saúde e à 

integridade física dos trabalhadores, comumente identificados em ambientes de 

trabalho são agrupados em cinco grupos específicos, agentes químicos, físicos, 

biológicos, ergonômicos e mecânicos, cada qual é responsável por distintos riscos 

ambientais. 

Acerca dos riscos físicos caracterizam-se pela transferência de energia ao 

agente provocador para o trabalhador, consoante a dimensão de energia absorvida 

pelo indivíduo, o organismo pode ser submetido a consequências específicas como 

doença ocupacional. Estes agentes permitem a mensuração de sua intensidade, em 

que alguns deles há uma faixa de valores, como índices de tolerância em que a 

exposição do indivíduo é considerada suportável, como exemplo menciona-se a lux 

para iluminação e graus Celsius para  temperatura  dentre  outros parâmetros. 

(SIVIERI, 2006) 

Silva (2008) destaca os principais agentes físicos: 

Umidade: contato prolongado da pele com água pode implicar em 
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comprometimento da membrana  protetora, tornando-a suscetível  à 

penetração de agentes provocadores de patologias, podendo implicar em 

danos ao aparelho respiratório e reumatismo. 

Temperaturas anormais: caracteriza-se por condições térmicas extremas no 

ambiente de trabalho, representadas pelo calor ou frio extremo. Em relação 

à primeira conjuntura, pode afetar a saúde e o rendimento do trabalho, 

implicando em insolação, prostração térmica, desidratação dentre outros; 

acerca do frio intenso,  comum em câmeras  frias,  pode incorrer  em 

enregelamento dos membros, hipotermia, lesões cutâneas dentre outras 

possibilidades; 

Ruído: o ruído elevado tem a capacidade de oportunizar a redução da 

audição do trabalhador, assim, quanto maior os índices encontrados, mais a 

suscetibilidade de levar o indivíduo à surdez ocupacional; 

Radiações não ionizantes: caracterizam-se pelas micro-ondas, as 

radiações ultravioleta e infravermelha, radiofrequência e o laser. Os 

efeitos destas radiações são variáveis conforme a espécie, a  intensidade 

e a duração de exposição, bem como o de absorção e uso de 

equipamentos, comumente resultam em queimaduras, lesões oculares, 

dentre outras; 

Pressões anormais: acima ou superior à pressão atmosférica, podendo 

resultar em rompimento do tímpano, irritação de pulmões, dores 

abdominais, exoftalmia (saliência do globo ocular), obstrução de vasos 

sanguíneos, embolia traumática pelo ar, intoxicação por gases, doença 

descompressiva, dentre outros; 

Vibração: Os efeitos vibratórios são compreendidos como consequência 

de transferência de energia para o corpo humano que passa a funcionar 

como receptor de energia mecânica, cujos resultados podem ser o 

cansaço, irritação, dor de ouvido, dormência em partes do organismo 

foco das vibrações, também podendo resultar em artrite, problemas nas 

articulações e lesões ósseas e circulatórias; 

Radiações ionizantes: podem ser decorrentes de eventos naturais ou 

artificiais, em sua dinâmica, ionizam o meio e alteram a normalidade das 

substâncias que estão em contato, tais como raio X, cujos efeitos são de 
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curto ou longo prazo, como alterações sanguíneas, queimaduras e 

hemorragias, a curto prazo; a longo prazo menciona-se alterações 

celulares, catarata e cânceres. 

 
Os riscos químicos caracterizam-se por substâncias, compostos ou produtos 

que têm a capacidade de penetração no organismo pela respiração em formas de 

poeiras, névoas, neblinas, produtos químicos  em geral, além de  substâncias  

químicas, combustíveis e outros gases que em decorrência da exposição possibilita 

o contato ou absorção pela pele, inalação ou ingestão; igualmente são considerados 

riscos químicos  os  desencadeadores  de  explosões  e  incêndios.  Os  efeitos 

associados os riscos químicos à saúde do trabalhador são: silicose, asbestose, 

pneumoconiose, patologias de pulmão obstrutiva crônica, irritação, alergia, náuseas 

e óbito. (REIS DA SILVA, BATISTA, 2013). 

Em relação aos riscos mecânicos configuram-se como equipamentos sem 

proteção, choques elétricos, ferramentas deficientes, equipamentos de proteção 

individual inadequados, uso de material fora das especificações, armazenamento 

inadequado, arranjo  físico ou  ligações  elétricas  deficientes,  dentre  outras 

possibilidades. Acerca das implicações  ao trabalhador  estão  os traumatismos 

diversos, fadiga, problemas visuais, desgastes físicos e óbito. (REIS DA SILVA, 

BATISTA, 2013). 

Quando aos agentes biológicos, caracterizam-se por microrganismos dos 

quais o trabalhador pode ter contato na execução de seu trabalho e que podem 

provocar determinadas patologias. Em determinados processos de produção, como 

a de indústria alimentícia, farmacêutica e cosmética, os trabalhadores comumente 

manipulam materiais orgânicos que possivelmente podem estar contaminados. Os 

agentes biológicos contaminados podem provocar doenças como tuberculose, 

intoxicação manifestações cutâneas dentre outras. O uso de Equipamentos de 

Proteção Individual é uma forma de prevenção, além de ações como a vacinação, 

esterilização dentre outras possibilidades. (SILVA, 2008) 

Por fim,  destacam-se  os  riscos ergonômicos  decorrentes  de  postura 

incorreta, trabalho físico pesado e deficiência de equipamentos e objetivos de 

trabalho. Ao que se alude aos riscos associados ao ambiente de trabalho menciona- 

se o treinamento inadequado, jornada de trabalho longa, trabalho noturno, trabalho 

repetitivo, excesso de atribuições, além de aspectos relacionados à organização do 



19 
 

 

 

 

trabalho, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais de trabalho. Os 

comprometimentos físicos e à saúde do trabalhador configuram-se como lesões por 

esforços repetitivos, estresse, cansaço físico e mental, suscetibilidade a acidentes e 

patologias dentre outros. 

 
2.3 ACIDENTES DE TRABALHO 

 
 

De uma forma geral, pode-se mencionar que os acidentes de trabalho são 

aqueles que acontecem no momento em que o trabalhador está exercendo sua 

função, na qual resulta em lesão corporal ou ainda alguma perturbação que pode 

resultar em morte, lesão corporal, perda ou redução permanente ou temporária de 

sua capacidade de exercer seu trabalho. (AYRES; CORREA, 2001) 

Fernandes (2010) define acidente de trabalho nos seguintes termos, de 

acordo com o artigo 19 da lei 8.213, publicada em 24 de julho de 1991: 

[...] é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da 
empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, 

provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a 
morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da 
capacidade para o trabalho. 

 
O acidente de  trabalho  vai  muito além do  mero  prejuízo  físico, o 

comprometimento ao indivíduo pode ser amplo dependendo da extensão do caso. 

Assim sendo, a lesão causada ao trabalhador pode caracterizar-se pela simples 

perda ou redução da capacidade para o trabalho, redução da função de determinado 

órgão ou segmento do organismo, como os membros e até a morte do trabalhador. 

Almeida Barros (2009, p. 149), oferece outra definição do termo: 

 
 

Trata-se de uma ocorrência não programada, não desejada, que 

interrompe o andamento normal do trabalho, havendo a 
possibilidade de ter como resultado danos físicos e/ou funcionais, ou 
a morte do trabalhador e/ou danos materiais e econômicos a 

empresa e ao meio ambiente. 

 
O conceito da autora supra é mais amplo, no qual considera, além do 

trabalhador, a empresa e o meio em que ambos se situam, ou seja, o meio 

ambiente. 

Diniz (2007, p. 23) classifica os acidentes de trabalho em típicos e atípicos. 

Os acidentes típicos são os que originam de um fato súbito, violento e involuntário 
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no exercício da função, atingindo diretamente a integridade física ou psicológica do 

trabalhador; já os acidentes atípicos são os consequentes de patologias resultantes 

do exercício da função, mais especificamente, por exemplo, os resultantes da 

manipulação de substâncias  ou equipamentos que  no futuro  vão  debilitar o 

organismo, neste contexto também se incluem os acidentes de trajeto, que são 

aqueles que acontecem devido ao deslocamento do trabalhador entre a sua 

residência e o local de trabalho. 

Os acidentes de trabalho também se dividem em três aspectos tal como 

segue e demonstra a legislação, Lei 8213/91: 

Acidente Típico: é aquele que se origina da atividade profissional 

propriamente dita na qual o trabalhador exerce; 

Acidente de Trajeto: são os acidentes que ocorrem no itinerário que o 

trabalhador faz entre sua residência e o local de trabalho, e vice-versa; 

Doença Profissional ou do Trabalho: são as patologias produzidas pelo 

exercício da função, característica de um emprego específico. 

 
A legislação mencionada, Lei 8213/91, equipara ao acidente do trabalho as 

seguintes situações: 

O acidente que se relaciona ao trabalho mesmo que não esteja prescrito 

pela Legislação, mas que tenha, de forma direta ou indireta, contribuído 

com a morte do trabalhador ou para a perda ou redução  de sua 

capacidade de executar suas funções, necessitando para isso atenção 

médica para a sua recuperação; 

O acidente que mesmo que não tenha sido a única causa, mas que de 

alguma forma contribuiu para a morte do trabalhador ou limitou a 

possibilidade de executar suas funções na empresa; 

Todo e qualquer acidente que o trabalhador tenha sofrido no seu horário 

de trabalho devido as seguintes circunstâncias: 

- agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por outrem ou  outro  

funcionário da empresa; 

- qualquer forma de ofensa deliberada, seja qual for  à circunstância, 

profissional ou pessoal; 

Imprudência, negligência  ou  imperícia  de  outros  trabalhadores da 
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empresa; 

Desabamento, inundação, incêndio e outras situações eventuais que 

emancipam da vontade do trabalhador; 

Patologia proveniente  de contaminação ocorrida  por  acidente do 

trabalhador na execução de sua função; 

Todo e qualquer acidente sofrido pelo trabalhador que, embora fora do 

local e horário de trabalho, esteja atuando na execução de ordem de 

superiores da empresa; 

Quando estiver prestando serviço espontaneamente à empresa a fim de 

evitar prejuízo a esta; 

Em viagem a serviço para a empresa; 

Durante o trajeto da residência para o local de trabalho ou vice e versa 

independente do meio e locomoção ou de sua propriedade; 

Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da 

satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou 

durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. 

 
Independente da forma que os acidentes de trabalho acontecem, menciona 

Torreira (2009) que metade dos acidentes de trabalho registrados no Ministério do 

Trabalho acontece no primeiro ano de trabalho e desse total, 25% nos primeiros três 

meses, devido justamente pelo fato de a maior parte das empresas não oferecem 

treinamento suficientes para os empregados iniciantes,  bem como pelo desrespeito 

à legislação e cumprimento das Normas Regulamentadoras. 

Essa circunstância, além dos transtornos para o trabalhador, também gera a 

empresa de ordem produtiva e de custos direto e indireto que são repassados a toda 

a cadeia produtiva. 

Não obstante os objetivos inerentes à segurança no trabalho, ao longo dos 

anos, principalmente ao que se refere ao contexto brasileiro, a realidade da  

aplicação das medidas por parte de muitas empresas ainda são escassas, neste 

sentido, menciona Marras (2000, p. 34) que os acidentes de trabalho no Brasil ainda 

provocam muitos acidentes e prejuízos ao Estado, às próprias empresas e à 

sociedade como um todo. 

Em relação ás causas e acidentes de trabalho e sua prevenção, sob o ponto 
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de vista prevencionista, causa de acidente é qualquer fato que, se removido a  

tempo, teria evitado o acidente. Os acidentes são evitáveis, não surgem por acaso e, 

portanto, são passíveis de prevenção. Os acidentes ocorrem por falha humana ou 

por fatores ambientais. 

Em relação á falha humana, também chamada de Ato Inseguro, é definida 

como sendo aquela que decorre da execução de tarefas de forma contrária  às 

normas de segurança. São os fatores pessoais que contribuem para a ocorrência de 

acidentes. (ALMEIDA, 2013) 

É toda ação consciente ou não, capaz de provocar  algum dano ao 

trabalhador, aos companheiros de  trabalho ou  às máquinas,  aos materiais e 

equipamentos. 

Os processos educativos, a  repetição das inspeções, as  campanhas  e 

outros recursos se prestarão a reduzir sensivelmente tais falhas, que podem ocorrer 

em virtude de: 

Inaptidão entre o homem e a função; 

Desconhecimento dos riscos da função e ou da forma de evitá-los; 

Desajustamento, motivado por; 

Seleção ineficaz; 

Falhas de treinamento; 

Problemas de relacionamento com a chefia ou companheiros; 

Política salarial e promocional imprópria; 

Clima de insegurança quanto à manutenção do emprego; 

Diversas características de personalidade. (ALMEIDA, 2013) 

 
Nota-se, portanto, a necessidade de analisar tecnicamente um acidente, 

levantando todas as causas possíveis, uma vez que a falha humana pode ser 

provocada por circunstâncias que fogem ao alcance do empregado e poderiam ser 

evitadas. Tais circunstâncias poderiam, inclusive, não apontar o homem como o 

maior causador dos acidentes. 

Acerca dos fatores ambientais configuram-se como  sendo  condições  

inapropriadas ou inseguras para a  realização do trabalho, tais como  falta de 

iluminação, ruídos em excesso, falta de proteção nas partes móveis das máquinas, 



23 
 

 

 

 

falta de  limpeza  e  ordem (asseio), passagens e  corredores obstruídos, piso 

escorregadio, proteção insuficiente ou ausente para o trabalhador. (ALMEIDA, 2013) 

Um acidente pode envolver qualquer um, ou uma combinação dos seguintes 

fatores:  
HOMEM Uma lesão, que representa apenas  um dos  possíveis 

resultados de um acidente; 

MATERIAL Quando o acidente afeta apenas o material; 

MAQUINARIA Quando o acidente afeta apenas as máquinas.  

Raramente um acidente com máquina se limita a danificar somente a 

máquina; 

EQUIPAMENTO Quando envolver equipamentos, tais como: 

empilhadeiras, guindastes, transportadoras, etc; 

TEMPO Perda de tempo é o resultado constante de todo acidente, 

mesmo que não haja dano a nenhum dos fatores acima mencionados. 

(ALMEIDA, 2013) 

 

Ainda de acordo com o autor  supra, por  ocasião das inspeções de 

segurança são levantados os fatores ambientais de insegurança e, por meio de 

recomendações para correção de tais falhas, elas poderão ser  evitadas.  Embora 

nem todas as condições inseguras possam ser resolvidas, é sempre possível 

encontrar soluções parciais para as situações mais complexas e soluções totais para 

a maior parte dos problemas observados. Os fenômenos da natureza podem ser 

previstos, mas são de difícil controle pelo homem (raios, furacões, tempestades, 

etc.) O controle das falhas humanas e os fatores ambientais que concorrem para a 

causa de um acidente de trabalho contribuem para a redução de acidentes. Os 

instrumentos mais eficazes para a prevenção dos acidentes são: Inspeções de 

segurança, processos educativos para o trabalhador, campanhas de segurança, 

análise dos acidentes, CIPA atuante, bem como a elaboração de um Mapa de Risco. 

 
2.4 CONCEITO E ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS NO AMBIENTE DE 

TRABALHO 

 
A prevenção de adversidades de saúde é uma preocupação constante no 

ambiente de trabalho; por mito tempo está preocupação vem se inclinando ao 
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reconhecimento de meios de eliminação dos riscos inerentes aos ambientes de 

trabalho. (MIRANDA, 2008) 

Para Porto (2000), a concepção de risco se relaciona à condição de perda e 

dano ou  ainda  corresponde  ao  sentido  de  perigo.  Conforme  mencionado 

anteriormente, em um ambiente de trabalho, os riscos estão presentes e configuram- 

se como sendo provocados por agentes químico, físico, mecânicos, biológicos e de 

inadequação ergonômica, acresce-se a isso os aspectos relacionados  a 

organizações do ambiente de trabalho, tais como funções repetitivas. 

O mapa de riscos, conforme previsão na Norma Regulamentadora 5, 

caracteriza-se como sendo uma representação gráfica de partes ou do todo de um 

processo produtivo organizacional, em que são registrados os riscos ou fatores 

relacionados a eles a que estão suscetíveis os trabalhadores de forma direta ou 

indireta, na organização ou condições de trabalho têm por finalidade cooptar 

informações precípuas para  a determinação de  diagnóstico  da realidade  de 

segurança e saúde no trabalho em uma  empresa, simultaneamente, permitir,  

durante sua  elaboração,  a  troca  e  disseminação  de  informações  entre  os 

trabalhadores, igualmente determinar a contribuição nas atividades de prevenção. 

(MIRANDA, 2008, SILVA, 2008) 

Segundo Silva (2008, p.47): 

 
O Mapeamento ajuda a criar uma atitude mais cautelosa por parte 
dos trabalhadores diante dos perigos identificados e graficamente 

sinalizados. Desse modo, contribui para a eliminação ou controle dos 
riscos detectados. 

 

Consoante a Portaria nº 25/1994 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 

pra que seja implantado um mapa de risco, crucial é se ter  incialmente, o 

conhecimento do ambiente do processo produtivo, número de trabalhadores e o 

croqui do ambiente de trabalho com a disposição dos setores. Relevante é ter o 

conhecimento dos instrumentos e equipamentos comum ao trabalho, identificação 

de riscos  existentes nos locais dispostos neste  ambiente;  mas  medidas  de  

prevenção adotadas e a eficácia delas, proteções individuais e coletivas, bem como 

as medidas de conforto e salubridade do local. (NIERO, 2014) 

De acordo com Ayres e Correa (2001), os riscos ambientais são 

representados por cores específicas em cada setor, conforme o quadro 1 que segue: 
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Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V 

Agentes 

químicos 

Agentes 

físicos 

Agentes 

biológicos 

Agentes ergonômicos Agentes 

mecânicos 

Poeira Ruído Vírus Trabalho físico pesado Arranjo físico 

deficiente 

Fumos 

metálicos 

Vibração Bactéria Posturas incorretas Máquinas sem 

proteção 

Névoas Radiação 

ionizante e 

não ionizante 

Protozoários Treinamento 

inadequado/inexistente 

Matéria-prima 

fora da 

especificação 

Vapores Pressões 

anormais 

Fundos Jornadas de trabalho 

prolongadas 

Equipamentos 

inadequados, 

defeituosos ou 

inexistentes 

Gases Temperatura 

extrema 

Bacilos Trabalho noturno Ferramentas 

inadequadas, 

defeituosas ou 

inexistentes 

Produtos 

químicos em 

geral 

Frio calor Parasitas Responsabilidade, 

conflito, tensões 

emocionais 

Iluminação 

deficiente, 

eletricidade 

Substâncias, 

compostos ou 

produtos 

químicos em 

geral 

Umidade Insetos, 

cobras, 

aranhas, etc. 

Desconforto, 

monotonia 

Incêndio, 

edificações, 

armazenamento 

Outros Outros Outros Outros Outros 

VERMELHO VERDE MARROM AMARELO AZUL 

Quadro 1: Riscos ambientais 

Fonte: Silva, 2008 

 
Neto (2012) menciona que os riscos são sempre representados por círculos  

de dimensões e cores distintas, sendo que a dimensão do círculo indica o tamanho 

do risco, assim quanto maior o circulo, maior é o risco, conforme figura 1 que segue: 
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Figura 1: Simbologia das cores 

Fonte: Silva, 2008 

 
Os círculos ora apresentados devem ser dispostos no mapa que associa ao 

local em que há o problema. Outra possibilidade de ocorrência é a existência de 

espécies diferentes de riscos em um mesmo local, desta forma os riscos são 

divididos em círculos, de acordo com a quantidade de riscos de duas até cinco 

partes iguais, tal como demonstra a figura 2: 

 
 

Figura 2: Exemplos de presença de risco simultâneo em ambientes de trabalho 

Fonte: Bittencourt, 2013 
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A portaria n 25/1994 da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho - NR- 

9 traz a determinação da compulsoriedade de identificação dos riscos à saúde e 

integridade física no meio ambiente de trabalho, cuja responsabilidade são de 

profissionais específicos e que estão aptos para a elaboração de mapa de risco, 

dentre os quais se destacam: integrantes da Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA),  em  harmonia  com  os demais  trabalhadores;  o  serviço 

Especializado em Engenharia de Segurança em Medicina do Trabalho (SESMT), 

médico do trabalho e demais profissionais com habilitados na área de saúde do 

trabalhador. (NIERO, 2014) 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 
 

A metodologia se trata do caminho a ser escolhido para o desenrolar da 

pesquisa científica, de modo que a escolha do método é crucial para se alcançar o 

objetivo e responder ao problemas proposto. 

Assim, um dos elementos que compõe à metodologia é o método que é 

                                               ma forma de pensar para 

chegar à natureza de um determinado problema, quer seja para estudá-lo, quer seja 

para explicá- 

 

3.1 MÉTODO DA PESQUISA 

 
 

Ao que se refere ao método de abordagem, foi utilizado o método indutivo 

que, de acordo com a concepção de Costa (2001) é um método lógico que supõe a 

existência de  verdades  gerais  que vão contribuir de  base, premissas,  para 

conseguir, por meio dela, a construir conhecimentos novos. Assim sendo, partir dos 

fenômenos gerais observados, teóricos e empíricos, será exposta uma concepção 

subjetiva para responder o problema apontado. 

 
3.2 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 
 

De acordo com Severino (2007) a pesquisa pode ser classificada quanto à 

sua natureza, básica ou aplicada; quanto à abordagem do problema, quantitativa ou 

qualitativa; quanto aos objetivos, exploratória, descritiva, explicativa, quanto aos 

procedimentos, bibliográfica, documental, experimental. 

 
3.3 CLASSIFICAÇÃO QUANTO A NATUREZA 

 
 

Esta pesquisa é de natureza aplicada, que segundo Severino (2007) tem 

como objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidas à solução de 

problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais. 



29 
 

 

 

 

3.4 CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO PROBLEMA 

 
 

Ao que se refere a essa pesquisa, ela é classificada quanto ao modelo de 

abordagem do problema como pesquisa quantitativa, cujo objetivo é o de ensejar 

que aspectos subjetivos sejam identificados, atingindo motivações não evidentes por 

parte do público investigado; como também as evidentes, permitindo testar as 

hipóteses levantadas  pela  pesquisa.  Pois  de  acordo  com  Trindade  (apud. 

SEVERINO, 2007) a análise dos dados quantitativos e dos cruzamentos de outras 

informações proporcionam elementos qualitativos, oferecendo substância à pesquisa 

e quanto aos objetivos. 

 
3.5 CLASSIFICAÇÃO QUANTO AOS OBJETIVOS 

 
 

Em relação aos  objetivos,  esta  pesquisa buscará  utilizar  a pesquisa 

descritiva, uma vez que, segundo Gil (1999, p. 45): 

 

[...] tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 
problema com vista a torná-lo mais explícito ou a construir 
hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo 
principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. 
Seu planejamento é, portanto, bastante, de modo que possibilite a 
consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. 

 

Realizada no  sentido  de  se  aproximar  do  tema, permitiu-se  obter 

informações substanciais em relação  aos fatos  pesquisados,  bem como  aos 

fenômenos que com ele se relacionam, ensejando a comparação com a bibliografia 

disponível. 

 
3.6 CLASSIFICAÇÃO QUANTO AOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 

 
 

Em relação aos procedimentos técnicos será utilizado o estudo de caso a 

partir da observação da realidade, segundo Severino (2007) o estudo de caso  

permite levantar um cenário real e a partir dos dados levantados, propor hipóteses 

de intervenção no sentido de transformar a realidade identificada. 
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3.7 COLETA DE DADOS 

 
 

A coleta de dados ocorreu em um supermercado, localizado na cidade de 

Itaporanga, Estado de São Paulo, sob a Razão Social de Supermercado Avenida de 

Itaporanga Ltda, na qual será elaborado e implantado um Mapa de Risco. A coleta 

de dados ocorreu entre os meses de agosto e setembro de 2016. 
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4 RESULTADOS 

 
 

4.1 CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA INVESTIGADA 

 
 

Trata-se de um supermercado localizado na cidade de Itaporanga, interior do 

Estado de São Paulo, sob a razão social de Supermercado Avenida de Itaporanga 

Ltda. EPP, localizando na Avenida na Santa Cruz, 727, que atua como comércio 

varejista de mercadorias em geral, com predominância para produtos alimentícios 

secos e molhados em geral. A empresa em tela está vigente deste março de 2015 e 

legalizada por  todas as instituições públicas  responsáveis pela concessão de 

alvarás. 

 
 

Figura 3: Fachada do supermercado 

 
 

A empresa em questão mantém atualmente um total de 13 funcionários, 

assim distribuídos: 

 

Três caixas; 
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Dois empacotadores; 

Um entregador; 

Dois açougueiros; 

Dois auxiliares de padaria; 

Um padeiro; 

Três repositores; 

Um auxiliar de escritório e um gerente. 

 
 

Para a identificação de riscos inerentes ao meio ambiente da empresa 

analisada, foi subdividida em setores específicos a saber: padaria, açougue, 

depósito, câmera fria, loja, banheiros, setor de vendas, de atendimento ao cliente e 

administrativo. Para a  mensuração  dos riscos foram considerados os agentes 

dispostos no quadro 1. 

Trata-se de uma edificação de dois pisos, em que o primeiro refere-se à 

área de vendas, de atendimento aos clientes, representados pelo salão do mercado, 

o escritório, o açougue, câmara fria e uma área restrita, conforme as figuras que 

seguem: 

 

Figura 4: Área de venda 
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Figura 5: Escritório 
 

 

Figura 6: Frigorífico 
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Figura 7: Escada 

Figura  8: Padaria 
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Figura 9: Açougue 

 
 

Santos (2008), reforçando informação anteriormente mencionada, um mapa 

de riscos é elaborado por uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA, 

posterior consulta a trabalhadores dos setores que integram a empresa, bem como 

por Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho da 

empresa quando de sua existência. 

Na realidade em tela, o mapa de risco foi realizado por Engenheiro de 

Segurança a partir de informações dos próprios funcionários, dos quais foram 

questionados acerca das situações que lhes causam incômodos e os  possíveis  

riscos observados. Posteriormente, a empresa foi dividida em áreas, conforme 

croqui que segue e planta (apêndice I), objetivando facilitar a identificação de riscos 

de acidentes de trabalho. 

Em relação ao primeiro  piso, foram identificados os seguintes riscos, 

conforme o croqui (figura 10) que segue, bem como conforme a tabela de riscos 

ambientais e simbologia das cores. 
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ESCADA (acesso 

restrito) 

COZINHA 

 

---------------------- 

---------------------- 

---------------------- 

---------------------- 

---------------------- 

---------------------- 
 

 

 

 

 

 

SALÃO DE VENDAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÂMARA FRIA AÇOUGUE ESCRITÓRIO 
 

 

Figura 10: Mapa de risco piso térreo 
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Considerando, o mapa de risco, a partir do croqui elaborado, foram 

identificados os possíveis riscos em relação ao primeiro piso: 

 
Câmara fria: 

Agentes físicos: temperatura extrema, frio (risco médio e elevado); 

Agentes biológicos: bactérias, protozoários (risco médio); 

Agentes ergonômicos: posturas incorretas, trabalho físico e pesado (risco 

médio); 

Agentes mecânicos: Arranjo físico deficiente (risco reduzido). 

 
 

Açougue: 

Agentes físicos: Umidade (risco reduzido); 

Agente biológico: bactéria, protozoários (risco médio); 

Agentes ergonômicos: posturas incorretas (risco médio); 

Agentes mecânicos: Ferramentas defeituosas-inadequadas (risco médio). 

 
 

Cozinha: 

Agentes Físicos: calor (risco reduzido); 

Agentes ergonômicos: posturas incorretas, trabalho físico e pesado (risco 

reduzido); 

Agentes mecânicos: Arranjo físico deficiente (risco reduzido). 

 
 

Salão de vendas 

Agentes ergonômicos: posturas incorretas, trabalho físico e pesado (risco 

médio). 

 
Escritório 

Agentes ergonômicos: posturas incorretas (risco reduzido); 

Agentes mecânicos: Equipamentos inadequados (risco reduzido). 

 
Escada: 

Agentes mecânicos: outros (risco reduzido). 
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O segundo piso é composto por dois escritórios, um depósito, uma área 

de acesso restrito e áreas de circulação. 

  

Figura 11: Sanitários e rampa de circulação 
 

 

Figura 12: Depósito 



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Depósito e escritório 
 

 

Figura 14: Escritório 

 
 

Considerando o ambiente demonstrado nas figuras supras, tem-se o  

seguinte mapa de risco elaborado: 



 

---------------- 

---------------- 

---------------- 

---------------- 

---------------- 

---------------- 

---------------- 

ESCRITÓRIO 

   ESCADA  

DEPÓSITO 

COZINHA 
RAMPA 

ESCRITÓRIO 
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Figura15: Mapa de risco piso superior 



41 
 

 

 

 

Considerando, o mapa de risco, a partir do croqui elaborado, foram 

identificados os possíveis riscos em relação ao segundo piso: 

 
Escada: 

Agentes mecânicos: outros (risco reduzido). 

 
 

Cozinha: 

Agentes Físicos: calor (risco reduzido); 

Agentes ergonômicos: posturas incorretas, trabalho físico e pesado (risco 

reduzido); 

Agentes mecânicos: Arranjo físico deficiente (risco reduzido). 

 
 

Escritório 

Agentes ergonômicos: posturas incorretas (risco reduzido); 

Agentes mecânicos: Equipamentos inadequados (risco reduzido). 

 
Rampa 

Agentes ergonômicos: Trabalho físico pesado, desconforto, posturas incorreta    

( risco médio) 

Agentes mecânicos : Outros (riscos médios) 

 
 

Depósito 

Agentes químicos: Poeira, produtos químicos (risco médio); 

Agentes físicos: Calor (risco médio); 

Agentes biológicos: Fungos (risco médio) 

Agentes ergonômicos: trabalho físico pesado, posturas incorretas, 

desconforto (risco elevado) 

Agentes mecânicos: Arranjo físico deficiente, equipamentos inadequados, 

iluminação deficiente (risco elevado) 

 
Conforme se pode compreender dos cenários nos mapas de risco 

apresentados, constatou-se que na empresa investigada os riscos são evidentes, 

dos quais deve ser trabalhados para mitigar as ocorrências de acidentes. 
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5 DISCUSSÃO 

 
 

De acordo com Araújo, (2009), o pressuposto de análise de risco a partir da 

elaboração de um mapa de risco é o de identificar situações que possam resultar em 

acidentes de trabalho ou ainda comprometer a integridade física e saúde dos 

trabalhadores, possibilitando avaliar e frequência e as consequências de eventos 

não desejados, possibilitando, com isso, a elaboração de estratégias de ação e 

prevenção para reduzir esses riscos. 

Ficou evidente do cenário expostos que, como todas as empresas, os riscos 

são inerentes aos supermercados e caracterizam desde os mais reduzidos aos mais 

elevados, de modo que a intervenção se torna determinante. 

Constatou-se da realidade do Supermercado Avenida de Itaporanga que 

todas as possibilidades de ricos, físico, químico, mecânico, ergonômico e biológico 

estão presentes. Em relação ao primeiro piso, os riscos que mais  sobressaíram 

foram os reduzidos e médios, com ênfase aos agentes mecânicos, escada, cozinha, 

câmara fria e escritório; seguido pelos agentes físicos, na cozinha e açougue; e 

agentes ergonômicos, no escritório e cozinha. Em relação aos riscos médios, estes 

foram evidentes na câmara fria, agentes físico, biológico e ergonômico; e no 

açougue, riscos biológicos, ergonômicos e mecânicos; por fim no salão de vendas, 

agentes ergonômicos. 

Em relação ao segundo piso, igualmente riscos foram identificados, contudo, 

diferente do  primeiro  piso,  houve  uma predominância  dos  riscos  médios, 

principalmente ao que se refere à rampa de acesso, em que se constatou  os  agentes 

ergonômicos e mecânicos; e no depósito em que se constatou os agentes químicos, 

físicos e biológicos e risco eleva do para ergonômicos e mecânicos; os  riscos 

reduzidos foram identificados na escada, cozinha e escritório para agentes 

ergonômicos e mecânicos, além do agente físico para a cozinha. 

Os setores mais críticos no primeiro piso referem-se à câmara fria e ao 

açougue em que ricos médios foram identificados pra agentes físicos, biológicos, 

ergonômicos e mecânicos. 

De acordo com Mattos e Másculo (2011), em ambos os ambientes, a 

ausência de limpeza, igualmente a ausência de controle de temperatura, podem 

implicar em deficiência da conservação de carnes, na qual contribui para oportunizar 
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os riscos biológicos. O não uso de Equipamentos de Proteção Individual igualmente 

contribui para ocorrência de acidentes. 

 
Figura 16: Dinâmica do açougue no Supermercado Avenida 

 

Conforme se constata, funcionário manipula a carne sem Equipamentos de 

Proteção Individual, como luvas de malha de aço para proteção contra cortes, bem 

como outros equipamentos, como gorro para os cabelos e luvas para se evitar riscos 

biológicos. 

Como proposta de intervenção, crucial é proporcionar treinamento aos 

funcionários no sentido de destacar a importância do uso de Equipamentos de 

Proteção Individual, conforme preconiza a Norma Regulamentadora 6, reduzindo- 

se com isso a possibilidade de acidentes de trabalho. 

A padaria é outro setor do mercado que pode ocasionar risco, como a 

manipulação de materiais a alta temperatura, que podem levar a queimaduras, e de 

utensílios de corte, de acordo com Mattos e Másculo (2011), contudo, ao que se 

refere à empresa investigada, queimaduras e o calor representa um risco reduzido 

na padaria, pois, embora a existência de fornos, todos os funcionários utilizam 

Equipamentos de  Proteção  individual  na  manipulação  dos  fornos  e outros 
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equipamentos em que se constata alta temperatura, bem como o ambiente é 

ventilado, conforme se pode observar na figura que segue: 

 

Figura 17: Padaria do Supermercado Avenida 

 
 

O setor que apresentou maiores riscos foi o do depósito, em que se  

constataram riscos de todas as espécies em escala intermediária e elevada, com 

destaques aos agentes ergonômicos e mecânicos. O depósito do Supermercado 

Itaporanga situa-se no segundo piso em prateleiras elevadas (figura 12), exigindo 

que funcionários movimentem materiais de pesos significativos, seja verticalmente, 

na retirada de mercadorias das prateleiras; seja horizontalmente, no deslocamento 

para a área de vendas, por meio de uma rampa que dá acesso ao piso inferior, 

condições esta que implica em risco ergonômicos, oportunizando patologias como 

Lesões por Esforços Repetitivos ou ainda outras espécies de lesões decorrentes de 

movimentos inoportunos e excesso de peso. 

A retirada de mercadorias das prateleiras é realizada manualmente  e 

deslocados para o piso inferiro por meio de carrinhos de cargas ou manualmente, 

circunstância esta que pode resultar em danos à saúde e integridade física dos 
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trabalhadores, pois representa um esforço físico significativo, bem como a adoção 

de posturas incorretas em virtude de uso de equipamentos inadequados. 

O risco inerente à rampa (figura 11) é de nível intermediário, muito embora 

ser de piso antiderrapante, que proporciona uma maior segurança em relação a 

quedas, o deslocamento de pesos elevados em equipamentos defeituosos exige um 

maior cuidado por parte dos funcionários, no sentido de evitar acidentes. 

Para mitigar estes problemas identificados, fundamental é a instalação de 

um elevador para deslocamento de mercadorias, conforme Norma 

Regulametnadora-11, reduzindo com isso os riscos inerentes a este processo, bem 

como mitigando o esforço físico comum na retirada de mercadoras das prateleiras 

do depósito, bem como na acomodação delas no salão de vendas. Igualmente é 

fundamental a reestruturação do depósito, ou seja, dispor as mercadorias mais 

pesadas em prateleiras mais baixas ou ao alcance do funcionário, limitando que este 

realize esforços elevados para o deslocamento das mercadorias. O treinamento dos 

funcionários no sentido de adoção de condutas corretas para se deslocamento de 

cargas é fundamental para a redução de acidentes de trabalho. 

O depósito igualmente apresentou riscos médios para agentes químicos, 

físicos e biológicos, por se tratar de um ambiente confinado, com pouca ventilação, 

estes riscos passam a ser notórios,  principalmente ao que se  refere a poeiras, calor 

e fungos, conforme se pode observar na figura 18 que segue: 
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Figura 18: Ambiente pouco ventilado do depósito 

 
 

Para reduzir os efeitos dos riscos decorrentes de agentes físicos, químicos e 

biológicos constatados, evitando com isso a exposição dos funcionários a estes 

agentes, determinante a instalação de exaustores e equipamentos de ventilação, 

tornando o ambiente mais adequado a condições de trabalhos salubres. 

Em relação a outros ambientes, como escritório, os riscos ergonômicos e 

mecânicos são reduzidos, dos quais se caracterizam por posturas incorretas,  que 

são resolvidos com a adoção de hábitos adequados por meio de treinamentos, bem 

como por equipamentos específicos, que são solucionados com a substituição dos 

móveis que adequam o indivíduo a uma postura correta. Em relação à escada, o 

risco mecânico caracteriza-se pelo descuido do funcionário em utilizá-la, uma vez 

que a mesma é de piso antiderrapante e possui corrimão. 
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Assim sendo, o mapa de risco elaborado em relação ao Supermercado 

Avenida de Itaporanga permitiu inferir que todas as possibilidades de riscos são 

inerentes ao estabelecimento, não obstante predominarem os de baixo risco, eles 

são evidentes. O ambiente que se mostrou mais preocupante foi o do depósito, em 

que riscos médicos e elevados foram constatados, exigindo com isso a intervenção 

para que se possa proporcionar  um ambiente  mais seguro e salutar para  os 

funcionários. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Conforme se pode compreender do que foi exposto, um mapa de risco tem 

importância fundamental na determinação de dinâmicas que tenham por objetivo 

mitigar ou eliminar os riscos ambientais presentes em um meio ambiente de 

trabalho, assegurando a preservação da saúde e integridade físico-mental dos 

trabalhadores. 

O mapa de risco elaborado junto ao Supermercado Avenida de Itaporanga 

deixou evidente que em todos  os ambientes estão presentes riscos químicos, 

físicos, mecânicos, biológicos e ergonômicos. 

Os riscos  ergonômicos,  em sua  grande  parte,  estão  relacionados  a 

movimentos repetitivos, maus hábitos posturais e manipulação de cargas elevadas, 

constatou-se que no depósito os riscos ergonômicos são elevados, nas mesmas 

circunstâncias estão os riscos mecânicos em virtude do uso de equipamentos 

inadequados, circunstâncias estas que contribuem eminentemente para a ocorrência 

de acidentes, bem como no comprometimento da integridade física e da saúde dos 

funcionários. 

Os riscos físicos foram constatados no açougue e padaria em virtude das 

baixas e altas temperaturas, bem como em decorrência da umidade; no açougue 

igualmente foi observado riscos biológicos, contudo riscos este de nível reduzido e 

médio. Acerca dos riscos químicos, pouco identificado, evidente no depósito e de 

nível médio. 

Todos os riscos identificados e dispostos no mapa de riscos ingerenciam de 

forma distintas nos ambientes do supermercado, de modo que a adoção de 

dinâmicas de intervenção é essencial no sentido de prevenir ocorrência de acidentes 

de trabalho, patologias laborais, bem como na promoção de um meio ambiente de 

trabalho seguro e produtivo. 
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Apêndice I: Planta para o mapa de risco 
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