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A IMPORTÂNCIA DA SEGURANÇA DO TRABALHO NO SETOR DO 

ENSACAMENTO NA INDÚSTRIA DE CIMENTO 

 

RESUMO: Com o presente trabalho pretende-se demonstrar a importância da 
Segurança do Trabalho, no setor do ensacamento de cimento, no sentido de 
otimizar o trabalho nas organizações e diminuir os riscos de acidentes e prejuízos. O 
objetivo principal foi evidenciar a importância da Segurança do Trabalho na indústria 
cimenteira, a fim de analisar dados e informações de referências bibliográficas, de 
forma a agregar valor ao setor do ensacamento. Os sistemas de segurança têm 
como principal objetivo melhorar o trabalho na empresa e organização, e diminuir 
riscos de acidentes, além dos incômodos e inconveniências causadas por estes. 
Além disso foi discutido, a partir da opinião de autores e de normas específicas em 
lei, a relevância desses sistemas e as técnicas utilizadas em sua implementação. 
Como resultado da pesquisa compreendemos a relevância da segurança do trabalho 
para a empresa, uma vez que atua na prevenção de riscos e acidentes desses 
ambientes. 
 
Palavras chaves: Segurança, Acidentes, Exelência, Comportamento e Riscos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

THE IMPORTANCE OF WORK SAFETY IN THE CEMENT INDUSTRY BAGING 

SECTOR 

 
ABSTRACT: This document is intended to demonstrate certainty about Occupational 
Safety in the credit bagging sector in order to optimize the operation of companies 
and reduce the risks of accidents and losses. The main objective was to highlight the 
importance of Occupational Safety in the cement industry, an end of data analysis 
and bibliographic reference information, in order to add value to the bagging sector. 
Safety systems have as their main objective to improve the company and 
organization, and the risks of accidents, as well as the inconvenience and 
inconvenience caused by them. Moreover, from the opinion of authors and specific 
types of law, the effectiveness of these systems and the techniques used in their 
implementation were discussed. As a result of the research contains a specification 
of occupational safety for a company, as in the prevention of risks and environments. 
 
Keywords: Safety, Accidents, Excellence, Behavior and Risks. 
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1 INTRODUÇÃO 

A   indústria   de   produção   de   cimento   é   potencialmente, uma   das   

mais preocupantes quanto à   possibilidade de exposição de trabalhadores a material 

particulado devido ao fato de trabalharem com material sólido, onde a possibilidade 

de geração de poeiras é elevada, expondo o trabalhador a riscos (CESTEH, 2000). 

Tradicionalmente, os estudos realizados para a compreensão da relação 

processo de trabalho e saúde, se fundamentam em práticas convencionais da 

Medicina do Trabalho e da Engenharia de Segurança, onde o entendimento dessa 

relação é resultante exclusiva da ação isolada de agentes patogênicos sobre o corpo 

do trabalhador ou, no máximo, pela multiplicidade e interação de grupos de agentes 

em que a ênfase é voltada para a proteção “contra” os riscos (VASCONCELLOS, 

1994). 

 

É a partir dessa perspectiva, que o trabalho de Vigilância em Saúde do 

Trabalhador   deve   utilizar   metodologias   interativas   capazes   de   identificar   e 

compreender    os    problemas    de    saúde    dos    trabalhadores, bem    como    o 

desenvolvimento e a implementação de ações que objetivem a transformação dos 

ambientes insalubres e perigosos de trabalho.  Em geral, o entendimento desses 

problemas     exige     uma     articulação     complexa, envolvendo     conhecimentos 

interdisciplinares e que não pode desprezar o saber operário, sistematizado a partir 

do registro do olhar dos trabalhadores sobre seu ambiente e sua percepção de 

adoecimento, de risco e de acidentes.  Assim, é necessário construir-se uma 

metodologia   de   intervenção   interativa, que   conte   com   a   participação   dos 

trabalhadores em todas as suas etapas (VASCONCELOS & RIBEIRO, 1997). 

No entanto, pouco se conhece da realidade das indústrias brasileiras de 

cimento, pois, é pequeno o número de estudos disponíveis na literatura (Santos, 

1997). Alguns estudos internacionais, indicam uma alta correlação entre o nível de 

exposição ao material particulado e doenças respiratórias dos trabalhadores 

(ALVEAR GALINDO,1999). 

Nesse estudo também se evidenciará os acidentes ocorridos no ambiente de 

trabalho, os quais, geralmente, são causados pelos atos inseguros ou pelas 

condições inadequadas.  Aqueles são as ações indevidas ou inadequadas cometidas 

pelos empregados, podendo gerar acidentes, enquanto as condições inadequadas 

são aqueles presentes no ambiente de trabalho que podem vir a causar um acidente, 

podendo estar ligada direta ou indiretamente ao trabalhador, ou seja, é uma situação 
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em que o ambiente pode proporcionar riscos de acidentes do trabalho, ao meio 

ambiente e equipamentos durante o desenvolvimento das atividades (DINIZ, 2005). 

 

Figura 1. Processo de enchimento, embalagem e pesagem. 

 
Fonte: Massa cinzenta (2008) 

 
 

A figura traz os processos de enchimento, embalagem, e pesagem são 

importantes para qualquer empresa, pois é necessário se ter alta precisão das 

máquinas, e onde os operários observam o andamento de cada processo de muito 

perto, estando sujeitos a riscos, caso não estejam com o material de proteção 

individual (FLÁVIO, 2008). 

Dessa forma, um fator relevante que contribui para a não ocorrência desses 

acidentes na segurança do trabalho é a utilização de Elis, fundamentais nesses 

casos, pois muitas vezes, as medidas de controle relativas ao ambiente não são 

suficientes para eliminar os riscos (FLÁVIO, 2008). 

Usar e cuidar do equipamento de segurança faz parte do trabalho de cada 

colaborador, sendo que existe sempre um EPI apropriado à tarefa que será 

realizada. Juntamente com os equipamentos de proteção individual, atuam os 

equipamentos de proteção coletiva na prevenção dos acidentes.  EPC’s são os 

equipamentos que neutralizam o risco na fonte (VOTORANTIM METAIS, 2005). 
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2 OBJETIVO 

2.1  OBJETIVO GERAL 

 

Evidenciar a importância da Segurança do Trabalho na indústria cimenteira, a fim de 

analisar dados e informações de referências bibliográficas, de forma a agregar valor 

ao setor do ensacamento. 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar um levantamento bibliográfico sobre a segurança do trabalho no 

setor de ensacamento; 

• Traçar o percurso histórico sobre o cimento no Brasil, apontando 

registros de possíveis acidentes ocorridos no lócus da pesquisa; 

• Especificar as ferramentas que são utilizadas para prevenção de 

acidentes no setor do ensacamento de cimento; 

• Analisar a importância do uso dos equipamentos de segurança no setor 

do ensacamento de cimento. 
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3 JUSTIFICATIVA  

A segurança do trabalho, é atualmente um tema disseminado em praticamente 

todo o mundo, passando por fronteiras, mesmo que seja em diferentes estágios, e 

independente do porte da organização, este assunto torna-se destaque na rotina de 

qualquer empresa, sabendo da responsabilidade social e a preocupação com o bem-

estar dos colaboradores. 

No Brasil é dado um destaque, no que se refere à grande incidência de doenças 

ocupacionais, e ao elevado número de acidentes de trabalho. De acordo com as 

estatísticas da OIT, comprova-se essa condição desagradável que nos coloca dentre 

os países que mais registram tais acidentes de trabalho, destes que por fim, seriam 

mais, casos fossem notificados. 

Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho – OIT, o país 

ocupava em 1999, a 15ª posição no ranking de acidentes de trabalho no mundo, 

conforme dados do site do ministério do trabalho. 

Para elaborar o trabalho, inicialmente, foram analisados os melhores meios para 

se pesquisar e apresentar as informações levantadas. O despertar desse estudo, se 

deu pelo questionamento e preocupação em relação aos colaboradores do setor do 

ensacamento, cuja atenção deve ser levada em conta, onde há riscos para a saúde, 

tendo alta concentração de poeiras, e elevado nível de ruído. Esses parâmetros por si 

só, já são capazes de causar danos à saúde dos trabalhadores. 

Outro aspecto importante na escolha da temática, foi a de otimização de 

processos, buscar melhorias para o setor do ensacamento, desde então dando 

relevância na automação, pensando também na reorganização ampliada da área 

industrial, a partir da substituição completa do maquinário do setor, como por exemplo 

a ensacadeira.  

Sendo assim, retirando máquinas de má qualidade, barulhentas e sem 

manutenção, evitando causar acidentes pelo fato da má conservação. De tal modo, 

buscando estudos de outros autores, para agregar conhecimentos e pensamentos 

para análise de dados. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1 INDÚSTRIA DE CIMENTO NO BRASIL  

A palavra cimento é originada do latim caementu, que na antiga Roma 

designava uma espécie de pedra natural de rochedos não esquadrejada (quebrada). 

O produto é o componente básico para o concreto.  Em meados de 1830 o inglês 

Joseph Aspdin patenteou o processo de fabricação de um ligante que resultava da 

mistura, calcinada em proporções certas e definidas de calcário e argila. O resultado 

foi um pó que, por apresentar cor e características semelhantes a uma pedra 

abundante na ilha de Portland, foi denominado “cimento Portland” (SNIC,2013). 

 
 
Figura 2.Primeira indústria de cimento no Brasil 

 
Fonte: Manhã do globo SP (2016) 

 

A figura retrata as primeiras iniciativas para a fabricação de cimento no Brasil, 

que ocorreram no final do século XIX. O ano de 1926 foi um marco para a indústria 

do cimento no Brasil, com a inauguração da fábrica Companhia Brasileira de Cimento 

Portland, em Perus. A partir daí o cimento começou a ser produzido no Brasil em 

escala industrial.  Em 1933 a produção nacional começava a ultrapassar as 

importações (SNIC, 2013). 

Após a 2ª guerra, o Brasil entrou num processo de desenvolvimento industrial 

e de sua infraestrutura. O consumo percapita de cimento saltou de 12,9 kg/hab/ano 

em 1935, para 22,3 kg/hab/ ano no fim da guerra e para nada menos do que 67, 

kg/hab/ano em 1962. Entre 1945 e 1955 o setor inaugurou 16 novas fábricas, e 

desde então o país se tornou autossuficiente no consumo de cimento (SNIC, 2013). 
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A década de 60 não foi um período fácil para a economia brasileira e, 

consequentemente, para a indústria do cimento. A ociosidade da indústria era de 

17% e o cenário só veio a mudar no final da década com a retomada do crescimento 

da economia (CIMPOR, 2012). 

O milagre econômico aconteceu na década de 70 em consequência dos 

investimentos governamentais em obras de infraestrutura.  A indústria de cimento 

recebeu um considerável estímulo para aumentar sua capacidade produtiva   e 

inaugurar novas unidades por todo o país. Ao todo foram 22 novas fábricas de 

cimento instaladas no país nessa década. No entanto a crise do petróleo, no final da 

década, impediu a continuidade desse crescimento (CIMPOR, 2012). 

Durante os anos 80 o Brasil experimentou crises nunca vistas, a recessão 

mundial e a consequente queda dos investimentos resultaram num período de pouca 

atividade na   construção   civil.   Empresas de   cimento   chegaram   a operar com 

capacidade ociosa de 55% (BATTAGIN, 2015). 

A criação do Plano Real trouxe estabilização da economia e aumento no poder 

aquisitivo da população. O reflexo foi imediato impulsionando o mercado de cimento 

para crescimentos de dois dígitos. Em 1999 o consumo de cimento chegou no 

patamar recorde de 40 milhões de toneladas.  A partir do ano 2000 os resultados do 

setor começaram a fraquejar diante dos percalços da economia.  As seguidas crises 

econômicas   e   o   término   da   paridade   cambial   fizeram   com   que   o   Real   

se desvalorizasse, atingindo em cheio o consumo (BATTAGIN, 2015). 

A partir de 2004, com o marco regulatório da construção civil, o incentivo à 

construção imobiliária, o crescimento da massa salarial, expansão do crédito, 

redução dos juros e a capitalização das   incorporadoras e construtoras, a atividade 

da construção civil apresentou um forte crescimento e consequentemente a indústria 

de cimento. Ano após ano o consumo de cimento batia recorde, atingindo 69,3 

milhões de toneladas em 2012 (SNIC, 2012). 

No ano de 1897, ocorreu a instalação de uma primeira fábrica de cimento no 

país, a Usina Rodovalho, no Estado de São Paulo. Todavia, a unidade fabril, com 

capacidade de produção de 25 mil toneladas, logo foi paralisada e sua reativação 

ocorreu em 1904, quando foi comprada pela empresa AR Pereira & Cia. Mesmo 

assim, passados alguns meses de retomada das atividades, a unidade sofreu 

sucessivas interrupções na produção.  Em 1918, a Sociedade Anônima Fábrica 
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Votorantim a adquiriu e a manteve funcionando esporadicamente até   fechá-la no 

início da década de 1920 (PELÁEZ, 1972). 

O mercado do cimento no Brasil é atualmente composto por 24 grupos 

cimenteiros, nacionais e   estrangeiros, com 99 plantas produzindo, espalhadas por 

todas as regiões brasileiras. A capacidade instalada calculada do país já ultrapassa 

os 100 milhões de toneladas por ano (CIMENTO ORG, 2010). 

A empresa SIPEL é referência na sua área de atuação, especializada nas áreas 

civil e elétrica. Prestando serviço também nos setores de transporte de carga pesada e 

escavação em rocha com uso de material detonante (CIMENTO ORG, 2010). 

 

4.2 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 

O estudo procurou analisar os riscos presentes na área do ensacamento, além 

de medidas técnicas (prevencionistas) para que o acidente não venha a acontecer, 

exaltando   a   importância   do   uso   de   equipamentos   de   proteção   durante   o 

desenvolvimento das atividades e as normas que devem ser seguidas rigorosamente 

por empregados e empregadores.  “Equipamento de proteção individual é todo o 

produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos 

suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho” (SEGURANÇA E 

MEDICINA DO TRABALHO, 2008). 

 

 
Figura 3.Equipamento de proteção individual 
 

 
Fonte: Grupo saúde vida (1994) 

 

Para Montenegro e Santana apud Pelloso e Zandonadi, o funcionário será  

mais  receptível  ao  equipamento  de  proteção  individual  (EPI)  quanto  mais 

confortável  e  agradável,  para  isso  os  equipamentos  devem  ser  práticos,  como 

observa-se na imagem, proteger bem, de fácil manutenção e duradouros, e têm a 
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finalidade de neutralizar a ação de certos acidentes que poderiam causar lesões aos 

trabalhadores   e   protegê-los   contra   possíveis   danos   à   saúde   causados   

pelas condições de trabalho (REMADE, 2003). 

De acordo com Remade, os principais EPIs usados em indústrias de cimento são: 

• Capacete:   Usado   para   proteção   contra   impactos   de   objetos   sobre   o   

crânio, principalmente em atividades em estufa onde possam ocorrer quedas de 

materiais empilhados. 

• Óculos: destinado para proteção dos olhos contra impactos de partículas 

volantes, como a poeira. 

• Luvas: utilizadas para proteção das mãos. 

 

• Calçados:  protegem contra agentes biológicos, químicos agressivos, térmicos 

e contra queda de objetos sobre os artelhos. 

• Respiradores e máscaras:  oferecem proteção das vias respiratórias quando 

o funcionário é exposto a agentes químicos, poeiras, névoas. 

• Protetores auriculares: utilizados para proteção do sistema auditivo contra 

níveis de pressão sonora. 

• Tronco: aventais de couro, que protegem de impactos, gotas de produtos 

químicos, choque elétrico, queimaduras e cortes.  Conforme Miranda apud Balbo, o 

equipamento de proteção individual (EPI) precisa ser fornecido ao funcionário quando 

for verificada a ineficácia do EPC (Equipamento de Proteção Coletiva), que é 

destinado a proteger a coletividade na empresa. São exemplos de EPC’s: extintores 

de incêndio, sinalização de segurança e a devida proteção de partes de máquinas e 

equipamentos. 

 

4.3 DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA (DDS) 

 O Diálogo Diário de Segurança é um programa de segurança muito utilizado 

por várias empresas de   diversos segmentos, para a prevenção de acidentes e 

conscientização dos empregados. Destinado a criar, desenvolver e manter atitudes 

prevencionistas na empresa, através da conscientização de todos os empregados. 

Tem como foco principal a realização de conversações de segurança nas áreas 

operacionais, possibilitando melhor integração e o estabelecimento de um canal de 

comunicação ágil, transparente e sincero entre chefias e subordinados (FILHO, 1999). 
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Figura 4. Diálogo diário de segurança 

 
Fonte: Segurança do trabalho NWN (2018) 

 

A figura mostra o momento em que todos estão discutindo tais atividades.  De 

acordo, o DDS é um instrumento de eficácia incontestável das atividades 

prevencionistas para a segurança e saúde do funcionário. Trata-se de uma 

ferramenta de fácil aplicação em qualquer área e tipo de trabalho, por se tratar de 

conversas diárias entre os funcionários, além de possuir baixo custo de aplicação 

(ZOCCHIO, 2002). 

Segundo o entendimento de Sherique Jaques, deve ser utilizado diariamente, 

antes do início da jornada de trabalho, com duração de 05 (cinco) a 10 (dez) minutos 

e com leitura dos temas aqui apresentados ou outros relativos à Segurança e Saúde 

no Trabalho.  A responsabilidade pela execução do DDS é dos colaboradores, 

registrando diariamente o tema apresentado com as assinaturas da equipe em um 

impresso padrão.  O DDS deve ser implantado em reuniões com o seu grupo de 

trabalho (ZOCCHIO, 2002). 

 

4.4 ANÁLISE DE RISCO DA TAREFA (ART) 

 É aplicada para uma análise inicial qualitativa, desenvolvida na fase de projeto e 

de processo, produto ou sistema, com especial importância para investigação de 

novos sistemas de alta inovação ou pouco conhecidos, isto é, quando a experiência 

em riscos na operação é deficiente. Além das características básicas de análise 

inicial, torna-se útil também como uma ferramenta de revisão geral de segurança em 

sistemas já operacionais, mostrando aspectos que poderiam passar despercebidos 

(FARIA, 2011). 
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As análises de risco são importantíssimas para que o trabalho seja realizado 

com segurança. Analisar os riscos é parte importante do processo para que 

possamos adotar as medidas de segurança necessárias para execução da atividade. 

Um   programa   de   gerenciamento   de   riscos   pode   abordar   

simplesmente aspectos legais, previsto na Norma Regulamentadora nº 22 (BRASIL, 

2016a), o que essencialmente   exige   a   antecipação   e   identificação   das   

condições   perigosas, avaliação dos fatores de risco e registro dos dados 

levantados. Ou pode abordar a gestão dos riscos como parte inerente de seu 

negócio. A NBR ISO 31.000 recomenda um processo de gestão dos riscos, cuja 

identificação e classificação dos riscos, seja fundamentada por uma ferramenta de 

análise de riscos, adequada aos objetivos da organização e à natureza do risco que 

se quer analisar. (ABNT, 2009). 

 

4.5 ANÁLISE PREVENTIVA DA TAREFA (APT) 

É a análise das etapas básicas de uma tarefa, visando determinar possíveis 

riscos, sugerindo meios   para eliminá-los ou controlá-los através das medidas 

prevencionistas, possibilitando assim   um desempenho seguro do trabalho a ser 

executado. (SNIC, 2012). 

A análise de uma tarefa deverá ser feita dividindo o trabalho em suas várias 

etapas, assim como os perigos específicos de cada uma e as medidas que devemos 

tomar para que possamos neutralizar os riscos, ou quando isso não for possível, 

minimizá-lo (NADRUZ, 2014). 

Cada etapa é estudada individualmente convertendo em uma orientação 

segura para a execução de uma tarefa. Além da utilização para orientação do 

empregado quanto à forma de executar a tarefa, deverá a A.P.T. ser utilizada para 

ensinar o trabalho a novos empregados, facilitando o treinamento; nas investigações 

de incidentes a fim de verificar a sua aplicação; em reuniões de segurança 

eliminando as dúvidas e favorecendo um melhor entendimento (AGUIAR, 2014). 

 

4.6 ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO (APR) 

A Análise Preliminar de Risco (APR), deve ser sempre desenvolvida com a 

participação dos trabalhadores e implantada antes da execução de determinadas 
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atividades, seja para trabalhos realizados pela própria empresa ou através de 

empresas contratadas (OHSAS, 2007). 

 

Figura 5.Importância da análise preliminar de risco 

 
Fonte: Portal SEG BR (2016) 

 

Sendo minuciosamente estudada e elaborada de maneira compreensível, como 

revela a figura acima, analisa-se que para a elaboração de uma boa análise preliminar 

de risco é recomendável sempre buscar o máximo de informações com o supervisor e 

a equipe responsável pela realização do trabalho, é muito importante sempre realizar 

uma visita ao local onde o trabalho será executado. Dessa forma, se obtêm mais 

detalhes sobre o serviço, facilita na compreensão para melhorar o desenvolvimento 

da APR - Análise Preliminar de Risco (MAZOUNI, 2007). 

Tem sido usada de maneira eficaz no setor de ensacamento. Ela tem como 

objetivo identificar os elementos causadores de riscos no sistema avaliado. Em 

seguida, Cada Elemento causador é analisado de forma, a saber, Como Em torno 

Acidente possa ser gerado ou um futuro acidente (MAZOUNI, 2007). 

 

A APR é uma análise utilizada para: 

a) Identificar todos os riscos potenciais existentes causadores de possíveis 

acidentes; 

b) Classificar os riscos identificados de acordo com seu grau de severidade; 

c) Propor medidas de controle e realizar ações para neutralizações; 
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4.7 CHECK LIST DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 

O Check list na área de segurança no trabalho é uma forma de avaliar se as 

pessoas, os equipamentos, as ferramentas, os locais e métodos de trabalho estão 

em acordo com as especificações e em cumprimento dos requisitos de segurança 

estabelecidos para cada processo de trabalho (QUEIROZ,1999). 

 

Todos os EPIs devem ser verificados.  Isso inclui a verificação de:  luvas, 

capacetes, sapatos, aventais, óculos, entre   outros.   Cada   um   desses   objeto 

obrigatório deve ser avaliado para que se constate a possibilidade e a viabilidade de 

sua utilização.  Por exemplo:  luvas furadas devem ser descartadas e trocadas por 

pares novos. Já os capacetes devem ser certificados pelo Inmetro. Deve-se verificar 

se a ferramenta está funcionando normalmente para proposito a que se destina ou se 

precisa de reparos (FUNDACENTRO ,1881). 

 

4.8 ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DO RISCO 

Junto a isso, a implantação das Normas Regulamentadoras (NR) proporcionou 

a mudança de papel do Engenheiro de Segurança do Trabalho, o qual deixou de ser 

meramente um fiscal e passou a ter que planejar e desenvolver técnicas ligadas ao 

gerenciamento e controle de riscos.  Assim, evolui-se de uma visão basicamente 

corretiva para uma perspectiva preventiva. No entanto, a ocorrência de acidentes de 

trabalho ainda é frequente (SIMÕES, 2010). 

 

Figura 6. Isolamento e sinalização da área 

 
Fonte: Sinalização Tubo Art (1999) 
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De acordo com a figura podemos observar o isolamento da área.  A 

sinalização inadequada no setor, pode gerar riscos no ambiente de trabalho, por isso 

é de suma importância está sinalizado (SIMÕES, 2010). 

Segundo o entendimento de Belmiro, com os riscos analisados e identificados 

foram sugeridas medidas para minimizar esses riscos através do uso de 

equipamento de proteção individual (EPI), e equipamento de proteção coletiva 

(EPC), como a utilização de vestimentas reflexivas, boné, calçado de segurança, 

óculos de proteção, creme protetor solar, cinto de segurança, sinalização da obra 

adequada. Outra medida de segurança sugerida foi a sinalização adequada 

considerando as distâncias mínimas necessárias para isolamento do local da 

instalação.  Para atendimento a legislação, deve-se estar em conformidade com as 

NR6, N10, NR11, NR17 e NR35 (MARQUES JUNIOR, 2015). 

4.9 LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ÁREA (5S) 

 É um conjunto de cinco conceitos simples que, ao serem praticados, são 

capazes de modificar o seu humor, o seu ambiente de trabalho, a maneira de conduzir 

suas atividades rotineiras e suas atitudes.   Derivado de cinco palavras japonesas, 

todas iniciadas com a letra S.  Na interpretação dos ideogramas que representam 

essas palavras, do japonês para o inglês, conseguiu-se encontrar palavras que 

iniciavam com a letra S e que tinham um significado aproximado do original em 

japonês. Porém, o mesmo não ocorreu com a tradução para o português (RIBEIRO, 

1994). 

A melhor forma encontrada para expressar a abrangência e profundidade do 

significado desses ideogramas foi   acrescentar o termo “senso de” antes de cada 

palavra em português que mais se aproximava do significado original. Assim, o termo 

original 5S ficou mantido, mesmo na língua portuguesa. O termo “senso de” significa 

exercitar a capacidade de apreciar, julgar e entender (LAPA, 1998). 

É muito importante implantar esse programa nas empresas, para facilitar a 

organização e produtividade deles. Uma das ferramentas para a Qualidade é o 

Programa “5S”, que propõe cinco iniciativas ou cinco ações que visam transformar o 

ambiente de trabalho e familiar. Questiona nossa situação enquanto cidadãos, 

enquanto membros ativos de uma sociedade organizada e democrática, onde cada 

indivíduo tem direitos e obrigações. Praticar o 5S é praticar o “bom hábito” ou o “bom 
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senso”. Apesar da simplicidade dos conceitos e da facilidade de aplicação na prática, 

a sua implantação efetiva não constitui uma tarefa simples (ROSA, 2007).
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5 METODOLOGIA 

Para elaborar o trabalho, inicialmente, foram analisados os melhores 

meios para se pesquisar e apresentar as informações levantadas. 

O despertar desse estudo, se deu pelo questionamento e preocupação 

em relação aos colaboradores do setor do ensacamento, cuja atenção deve ser 

levada em conta, onde há riscos para a saúde, tendo alta concentração de 

poeiras, e elevado nível de ruído. Esses parâmetros por si só, já são capazes 

de causar danos à saúde dos trabalhadores. 

Todos os dados e informações foram levantados mediante pesquisas de 

referências bibliográficas de textos e artigos na internet. O método de pesquisa 

utilizado foi a pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa, com revisão 

sistemática de artigos, e revisão bibliográfica, com dados secundários, 

verificando dessa maneira, os aspectos mais relevantes e os mais recentes 

diretamente ligados ao tema. 

Por fim, foi evidenciado todo o sistema de gestão da segurança, 

passando por cada ferramenta utilizada, como a APR- Análise Preliminar de 

Risco, ART- Análise de Risco da Tarefa, APT- Análise Preventiva da Tarefa, 

DDS- Diálogo Diário de Segurança, EPC- Equipamento de Proteção Coletiva, 

EPI- Equipamento de Proteção Individual, 5S- Limpeza e Organização da Área, 

Check List de equipamentos, isolamento e sinalização de risco, além de 

mostrar os meios de controle para acompanhamento do processo. 

 A partir dessa abordagem citada anteriormente, foi possível chegar no 

resultado, apesar de incipientes nessa área, já existiam artigos e textos, que 

enriquecem a estrutura deste trabalho. 

 Tal metodologia foi utilizada, pois ela permitiu que se entrasse em 

contato com o que há de mais atual em termos de publicações referentes ao 

tema, mesmo sendo um assunto de difícil acesso, sem falar na questão de 

poder obter as informações que idealizaram a implementação neste setor e são 

responsáveis pelo monitoramento dos resultados conseguidos com cada 

ferramenta utilizada. 
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6 DISCUSSÕES 

A indústria cimenteira é muito importante para a economia do Brasil, 

tento alta empregabilidade, e está ligada à construção civil. Sendo assim, 

existem muitos riscos, desde acidentes de trabalho, à riscos de saúde, com os 

colaboradores, e até mesmo com os que estão envolvidos com todo o trabalho, 

sendo eles, riscos ergonômicos, biológicos, químicos, e etc. 

De acordo com um estudo realizado por Fátima Sueli Neto Ribeiro, no 

Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, expõe uma leitura muitas vezes 

consensual, absorvida pelo próprio trabalhador e refletida na atribuição das 

causas correntes dos acidentes: erro humano (40%); falta de manutenção e 

conservação de equipamentos (40%); falta de política de segurança da 

empresa (10%); uso de equipamento de proteção individual (EPI) inadequado 

(10%). As condições de trabalho, num parque industrial antigo e, em alguns 

casos obsoleto, foi bastante criticada pelos trabalhadores, que consideraram as 

máquinas de má qualidade em 21,4% das respostas, barulhentas para 55,46% 

e sem manutenção para 21,4%. 

Analisando essa situação, deve-se dar uma atenção para cada processo 

produtivo, e a cada colaborador envolvido, que estão expostos a riscos a todo o 

momento, sendo os principais, a poeira e o ruído, que na sua exposição acima 

do limite de tolerância é um dos fatores mais agravantes a saúde ocupacional. 

Para Druzzian e Santos, um Sistema de Gestão eficaz visa a uma 

interação mais saudável (social, ambiental e econômica) entre a atividade 

humana e o meio ambiente, que se aprimora pela busca e novas ferramentas e 

novos métodos de trabalho, tanto para as operações internas quanto externas, 

quando a empresa, além de se empenhar em aplicar boas práticas em todos os 

seus processos, é capaz de também de envolver seus clientes, fornecedores, 

como também a própria sociedade. 

Algumas medidas podem ser tomadas para evitar o ruído, como por 

exemplo, colocando barreiras que separem o equipamento do trabalhador, 

utilizando o EPI (Equipamento de Proteção Individual). Já com a exposição à 

sílica cristalina, pode-se causar silicose, que é um tipo de pneumoconiose, com 

principal consequência que é insuficiência respiratória, sendo assim as 

recomendações e prevenções seriam ventilações adequadas durante o 
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trabalho, principalmente nas áreas confinadas, com o uso adequado dos 

equipamentos de proteção respiratória com filtros mecânicos. 

Um aspecto importante na escolha da temática, foi a preocupação com a 

saúde do trabalhador, evitando possíveis riscos e acidentes de trabalho. Foi 

também, a otimização de processos, buscar melhorias para o setor do 

ensacamento, desde então dando relevância na automação, pensando também 

na reorganização ampliada da área industrial, a partir da substituição completa 

do maquinário do setor, como por exemplo a escadeira.  

Sendo assim, retirando máquinas de má qualidade, barulhentas e sem 

manutenção, evitando causar acidentes pelo fato da má conservação. De tal 

modo, buscando estudos de outros autores, para agregar conhecimentos e 

pensamentos para análise de dados. 

Mediante a análise teórica e os aspectos levantados sobre a segurança 

do trabalho apresentados ao longo deste trabalho, conseguiu-se demonstrar as 

novas tendências relacionadas à segurança do trabalho, bem como os 

caminhos que as organizações estão tomando na busca pela redução nos 

níveis de acidentes, usando equipamentos de proteção individual, e sendo 

conscientizados diariamente do seu papel como colaborador, tentando evitar o 

erro humano. Com a política de segurança da empresa, o maquinário entra em 

manutenção, havendo a conservação dos demais equipamentos. 

Um ponto importante a se considerar, que leva o trabalhador a 

conscientização de tais riscos do trabalho, seria dar mais atenção a CIPA 

(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), que tem papel de fundamental 

importância na prevenção da saúde e integridade física dos colaboradores, 

analisando os riscos no setor, e solicitando as medidas preventivas. 

As reuniões de diálogos diários de segurança no local de trabalho, 

conhecido como DDS, é considerada uma reunião de orientação, expondo e 

alertando aos colaboradores sobre o perigo dos riscos existentes, e nortear 

forma mais segura para desempenhar as atividades, para que os 

colaboradores possuam tais conhecimentos á riscos envolvidos e suas 

responsabilidades rotineiras. É de suma importância ter conhecimento de todos 

os riscos e perigos do setor de trabalho, para que todos possam contribuir de 

forma sensata para a preservação e integridade física de toda a equipe. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os colaboradores do setor do ensacamento sabem de todos os riscos 

que ocorrem no local onde estão sendo expostos, e que podem ser 

evidenciados, quando comparam as queixas de problemas de saúde deles com 

os fatores que os incomodam em seu ambiente de trabalho. 

A tecnologia utilizada na fábrica é obsoleta e contribui para a alta 

concentração de poeiras minerais e para o elevado nível de ruído, observados 

nos ambientes de trabalho. Estes parâmetros por si só, nos níveis relatados, já 

são capazes de causar danos à saúde dos trabalhadores. Entretanto, outros 

fatores de risco foram também identificados, contribuindo para uma maior 

insalubridade, o que faz com que seja necessária a adoção de ações imediatas 

por parte dos empresários para uma solução definitiva destes problemas. 

Nas ensacadeiras e nos moinhos por exemplo, o calor, ruído, poeira, 

acabam gerando incomodo para os operários, onde tais respostas foram 

acordadas por avaliações ambientais. 

Os sistemas tradicionais utilizam ferramentas como APR- Análise 

preliminar de Risco, ART- Análise de Risco da tarefa, APT- Análise Preventiva 

da Tarefa, DDS- Diálogo Diário de Segurança, EPC- Equipamento de Proteção 

Coletiva, EPI- Equipamento de Proteção Individual, 5S- Limpeza e Organização 

da Área, como métodos de prevenções de riscos, que, no curso das últimas 

décadas, tem demonstrado sua eficácia na prevenção de acidentes e doenças. 

No entanto, somente os meios tradicionais muitas vezes não são suficientes 

para se atingir a excelência em termos de segurança no trabalho. 

Como sugestão para novas tendências, pode-se considerar o estudo de 

viabilizar a implementação de ações e ferramentas necessárias à melhoria do 

processo no setor, com a segurança do trabalho. O estudo mais aprofundado 

das diversas variáveis que afetam, e a análise diária com os colaboradores.  

Desta forma, talvez seja possível, encontrar saídas mais razoáveis e 

eficazes para a resolução dos problemas, tendo em vista, que são esses 

profissionais quem detêm maior conhecimento sobre as particularidades do 

processo, e, assim, possam propor a implementação de melhorias. 
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