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Resumo 

A segurança no trabalho é hoje um fator de suma importância para o perfeito 

funcionamento de uma organização, mas nem sempre foi assim. Houve tempos em que 

cuidar da segurança de um empregado ou equipe não era importante. Com o passar dos 

tempos às organizações e o governo tiveram que implantar sistemas de monitoramento e de 

controle da segurança do trabalho. Sendo assim, este artigo visa orientar as empresas do 

setor metal mecânico a implantação de medidas de segurança, através de análises de risco 

realizadas pela segurança do trabalho em conjunto Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA). O artigo tem por objetivo também evidenciar a importância da 

implantação da NR 05 que fala especificamente da Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes – (CIPA) bem como aplicação da segurança no trabalho nas empresas.  

(MARX, 1980) 

Tendo em vista que o profissional da área de segurança do trabalho ou até mesmo 

que faça parte do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho – (SESMT) tem por finalidade a fiscalização quanto aos cumprimentos das 

medidas de segurança, tanto o funcionário quanto a empresa, e mais ainda formas de 

conscientização dos riscos existentes. O Engenheiro Mecânico com sua especialização em 

Engenharia de Segurança do trabalho é um diferencial nessa área, uma vez que possui 

conhecimentos técnicos quanto ao funcionamento das máquinas e os riscos que elas 

oferecem. Todos os profissionais que fazem parte do quadro técnico do SESMT são 

importantes, mas nesse campo de pesquisa o Engenheiro Mecânico com especialização em 

Segurança do Trabalho é o que tem maior conhecimento dos riscos. 

 
 
 1. Introdução 

Durante muitos anos cultivou-se a ideia de que os acidentes de trabalho eram função 

exclusiva dos técnicos da área. Estes seriam os responsáveis por prevenir e analisar os 

acidentes sendo os únicos capazes de fazê-lo por serem treinados para tal função. Isso 

dificultava a cultura de segurança dentro da empresa. Os conceitos importantes para a 

prevenção dos riscos não eram difundidos entre os trabalhadores.  

Desta forma, a implantação da Norma Regulamentadora de Segurança do Trabalho 

numero 05 (NR 05) e o envolvimento de todos os funcionários juntos à essa comissão 

melhorou a cultura de segurança entre os trabalhadores reduzindo significativamente os 
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acidentes causados nas empresas, isso porque os índices de acidentes no ramo mecânico 

tem aumentado ainda mais ao passar dos anos, as vezes por falta de treinamentos 

adequados, uso dos Equipamentos de Proteção Individual - (EPI), e na maioria das vezes 

por negligência dos funcionários.  Mediante a esses fatos a implantação da CIPA de um a 

forma mais ativa e eficaz nas empresas deste ramo auxiliaria  na redução dos acidentes, por 

que a função da CIPA e prevenir acidentes nas empresas ou qualquer organização onde ela 

é implantada. 

Essa implantação (CIPA) esbarra na falta de interesses dos funcionários em 

participar do pleito, salvo em caso de benefícios, dificultando uma ação dessa Comissão 

mais técnica e eficaz no programa de prevenção de acidentes do trabalho. 

 Tendo em vista que os integrantes da CIPA têm suas funções afins, não somente o 

trabalho para prevenção de acidentes, a criação um software bem gerenciado auxiliaria 

ainda mais os membros da CIPA, para consulta e pesquisa sobre  orientações e normas de 

segurança do trabalho,  onde assim seria mais fácil  construir  e traçar ações de segurança   

e prevenções de acidentes nas empresas. 

 

1.1  Objetivo 

 O objetivo deste artigo é auxiliar os trabalhadores e seus representantes, membros 

de comissão da CIPA  ou outros profissionais do ramo, na implementação de programa de 

riscos ou de ambientes inseguros de trabalho, após a avaliação de gravidade dos diferentes 

casos que acontecem com trabalhadores no exercício de suas atividades nos diferentes 

setores das industrias. (SESI,  2004) 

Oferecer também a ideia de construção de um software que ofereça ferramentas 

através de informações em tempo real para indicar os principais riscos mecânicos  e traçar 

medidas básicas de segurança para a redução de acidentes e também a implantação das 

Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho  nas empresas. 

 

2.  Metodologia 

Este artigo tem seus métodos voltados para um campo de pesquisa em empresas do 

ramo mecânico na qual ainda não implantou a CIPA. Levando em consideração que as 

indústrias no Brasil ao passar dos anos vem apresentando altos índices de ocorrências de 

acidentes de trabalho (AT) quando comparado aos demais setores da economia. São muitas 

as medidas adotadas pelo Ministério do Trabalho (MT) junto com as indústrias visando 

diminuir estes acidentes e seus custos que acaba afetando a todos. Todavia, as avaliações 

são sempre de suma importância para se definir prioridades com base nas realidades locais, 

tanto por parte do perfil dos trabalhadores como por parte das condições inseguras dos 

ambientes de trabalho. (Marlene Silva - SESI, 2004). 
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 Várias pesquisas envolvendo indústrias e outros setores metal mecânico aponta que 

esses setores ocorrem maiores ocorrências de acidentes ocupacionais ou ate mesmo 

elevados risco de morte. Mas outros estudos apontam setores que são mais perigosos, 

alguns autores como SALERNO (1998), descreve que os principais acidentes são nas 

construções civis, mas também outro autor como WALDVOGEL (2002), fala que os setores 

de maiores acidentes é o de transporte e de comunicação, ficando as indústrias e 

construção civil em segundo lugar. (Marlene Silva, SESI – 2004).  

  Outros estudos realizados por diversos autores apontam sempre um setor que tenha 

mais ocorrência de acidentes, mas com dados da Previdência Social nos anos de 2012 a 

2014 apontam o setor metal mecânico o segundo de mais ocorrências de acidentes e 

doenças do trabalho no estado de Minas Gerais, ocorrências essas que acabam gerando 

em base 70 bilhões por ano de custo para a saúde publica, isso só no estado de Minas 

Gerais no Brasil totaliza mais de 100 bilhões por ano.  Mediante a esses dados se ações de 

segurança fossem feitos e cumpridos rigorosamente pelos empregados e empregadores 

esse dinheiro gasto com a recuperação dos trabalhadores, poderia ser utilizado na saúde da 

população em geral, na educação, transporte e habitação para melhores condições a 

população. (Assembleia de Minas, noticiário de 2014). 

  Pensando em melhores condições de trabalho e na redução de acidentes e de 

gastos, artigos científicos, programas e mais treinamentos nas empresas reduziriam muito 

esses índices, automaticamente também os custos da saúde publica. 

 

 

3. Desenvolvimento 

Segundo dados pesquisados em artigos técnicos como do site da Assembleia de 

Minas ano 2014, SESI ano de 2004, jornais, revistas cientificas e entrevistas a funcionários, 

as maiores ocorrências de acidentes no ramo mecânico ocorrem devido à negligência, 

imprudência e imperícia. 

• Negligência: o autor sempre acha que não vai lhe ocorrer nada, indisciplina, 

atitude imprópria, inobservância de procedimentos, etc.  

• Imprudência: o autor sabe dos riscos, mas mesmo assim, ignora-os com a 

vontade de ganhar tempo aí se distrai com sua pressa; 

• Imperícia: o autor não tem habilidades suficientes para o desempenho de suas 

funções e arrisca na execução de suas tarefas, executa atividade por sua conta 

própria sem ter sido capacitado.  
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As ocorrências de acidentes do trabalho são classificadas como: 

• Acidentes de trabalho, são aqueles que ocorrem no exercício de suas atividades 

a serviço da empresa e provoca lesão corporal ou perturbação funcional, que 

pode chegar à morte, ou perda da redução permanente ou temporária de 

capacidade para o trabalho. 

• Acidentes registrados correspondem ao numero de acidentes por nome como 

Comunicação de Acidentes do Trabalho (CAT) que se registra no INSS 

•  Acidentes devido a Doença do Trabalho, são acidentes ocasionados por alguma 

doença profissional peculiar de um determinado setor, consta tabela INSS. 

• Óbitos correspondem a quantitativos de trabalhadores que faleceram em alguma 

atividade realizado no momento de seu trabalho. 

• Doenças do Trabalho, são aquelas produzidas ou que aparecem pelo exercício 

da função do trabalhador. 

• Acidentes típicos, são acidentes que acontecem decorrentes da característica da 

atividade profissional desempenhada pelo acidentado. 

• Acidentes de trajeto são acidentes que acontecem no trajeto do trabalhador de 

sua residência até a empresa, sendo ela uma hora e meio antes do inicio de seu 

trabalho ou até uma hora e meia após o encerramento de seu trabalho. 

• Acidentes liquidados são acidentes que foram encerrados pelo INSS por algum 

processo administrativo, depois de completado o tratamento e indenizado as 

sequelas. 

 

Para todos os tipos de acidentes do trabalho relacionados acima, existe normas e 

leis do INSS e do Ministério do Trabalho (MT) para a resolução dos mesmos, a 

fim de averiguar e computar todos os acidentes de trabalhos registrados no 

Brasil. (SESI, 2004). 

A tabela abaixo mostrar em números os acidentes e tipos que foram registrados 

nos órgãos de fiscalização de segurança do trabalho. 
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Tabela 1 - Estatística de acidentes ocorridos no período de 1970 a 2008 

 
Fonte: TEM/ RAIS, MPS/AEPS. - 2007.  
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Gráfico 1 - Tendência dos Acidentes de Trabalho (1970-2008) 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo Eng. Civil e de Segurança Carlos Marangon, 2007. 

 

Gráfico 2 - Tendência dos Acidentes Fatais (1970-2008) 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo Eng. Civil e de Segurança Carlos Marangon, 2007. 

 

Gráfico 3 - Tendência dos Acidentes Fatais (1970-2008) 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo Eng. Civil e de Segurança Carlos Marangon - 2007. 
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4.  Resultados Preliminares 

Em busca de relatos que envolva acidentes de trabalho, foi realizadas entrevistas e 

pesquisas em noticiários em sites de segurança do trabalho, a fim de entendermos a real 

necessidade de uma ação efetiva e mais eficaz na prevenção de acidentes para auxilio da 

ação da CIPA.   

Segue os casos: 

Caso 1: Em outubro de 2006 um jovem mecânico de 24 anos morre esmagado pelo 

caminhão que o mesmo reparava, no estado do Pará. A causa foi o deslocamento do 

veículo nos pontos de apoio. (STF Radio Noticia, 2008). 

Os casos 2 e 3 foram obtidos através de entrevista ao funcionário Robson Laass, 

Chefe do setor de manutenção de Automotivos que vivenciou os acidentes que serão 

citados abaixo em uma de suas viagens de capacitação no setor industrial mecânico. 

   Seguem os casos abaixo: 

Caso 2: No dia 28 de abril de 2014, um funcionário da concessionária Volvo morre, 

após um acidente de trabalho. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o 

funcionário de 35 anos, estava realizando manutenção em um caminhão, na oficina 

mecânica da empresa, quando o veículo caiu sobre o seu corpo, obtendo óbito instantâneo.  

Caso 3: Em Governador Valadares, no ano de 2008, numa oficina mecânica, quando 

participava de um treinamento sobre alinhamento de caminhões e, ao executar o serviço no 

eixo de tração do veículo, foi usado o maçarico para aquecer o tirante do mesmo. Ocorreu 

que, durante o aquecimento do tirante, superaqueceu também uma peça composta de 

borracha (jumelo) a peça explodiu imediatamente, atingindo o rosto desprotegido do 

mecânico e causando-lhe queimaduras. 

Fazendo uma análise crítica dos acidentes: Pode-se dizer, baseado em 

conhecimentos técnicos relativos à segurança no trabalho, que os 03 (três) casos acima 

mencionados, dos três mecânicos, podem ter negligenciado os riscos de acidentes, de 

forma apressada para executar suas atividades ou talvez não fosse instruídos sobre os 

riscos na realização de sua tarefa. 

Tirando base dos acidentes relacionados à cima a implementação da CIPA  com 

ajuda de um software onde recebe informações em tempo real, através de filtros de 

informações de segurança por setores e também informações sobre as  normas de 

segurança e saúde do trabalho, seria ideia na eficácia e prevenção dos acidentes, 

entendemos que com uma Comissão ativa, eficaz e grande posse de conhecimento das 

normas de saúde e segurança do trabalho muitos acidentes como estes seriam evitados, 

diminuindo assim as indicações de acidentes e até mesmo os custos elevados da saúde 

publica  para recuperar esses acidentados ou até nos pagamentos de indenização no caso 

de óbito. 
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