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RESUMO 

 

Atualmente a segurança no ambiente de trabalho deixou de ser uma preocupação 

apenas das grandes empresas, mas também pequenos comércios como 

lanchonetes, bares e restaurantes. A saúde do trabalhador deve ser sempre a maior 

preocupação no local de trabalho, com o mapa ao se mostrar os riscos presentes no 

ambiente de trabalho essa preocupação deixa de ser apenas do empregado e passa 

também a fazer parte da rotina de todos que convivem no ambiente de trabalho. 

Portanto, o presente trabalho tem por objetivo implantar um mapa de risco para 

adequação legal do estabelecimento comercial em comprimento a portaria n.º 25, de 

29 de dezembro de 1994 do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. O mapa será 

elaborado tendo como base o levantamento dos riscos ambientais presentes em 

cada área, visando à diminuição de doenças ocupacionais e acidentes de 

trabalho.Os resultados mostraram que a lanchonete apresenta riscos físicos, 

químicos, ergonômicos, biológicos e de acidentes pequenos e médios, nos diversos 

setores de trabalho. Com poucas mudanças e adequações a lanchonete se tornará 

um local de trabalho salubre isto significa que com pouco gasto e esforço e todos 

sairão ganhando. Os funcionários que terão sua saúde preservada e o empregador 

que terá seu estabelecimento funcionando dentro das normas evitando assim 

penalidades e paralização dos processos de produção por acidentes ou afastamento 

de seus colaboradores.  

 

Palavras-chave: Saúde ocupacional. Mapa de riscos. Riscos no ambiente de 
trabalho. 
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ABSTRACT 

There is security in the work environment that is no longer a concern of large 

companies but also small businesses such as snack bars, bars and restaurants. The 

health of the worker must always be a greater concern in the workplace, with the 

map showing the risks present in the work environment, this concern is no longer just 

an employee and also passes a part of the routine of all who live in the environment 

According to with the working document of April 29, 1994, of the Ministério do 

Trabalho e Emprego – MTE. The map is based on risk assessment in all places, 

aiming at a reduction of occupational diseases and accidents at work. The results 

showed that the cafeteria presents physical, chemical, ergonomic, biological and 

small and medium accidents risks in the different sectors of work. With few changes 

and adjustments the cafeteria will become a brave place of work so that with little 

expense and effort and everyone will win. The employees who have their health and 

the employer who have their establishment functioning within the norms avoiding the 

penalties and paralysis of the production processes by accidents or removed from 

their collaborators. 

Keywords: Occupational health. Map of Risks. Risks in the Work Environment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Zocchio (1996, p. 21), a prevenção de acidentes do trabalho 

foi institucionalizada no Brasil na década de quarenta. A partir daí, passaram a ser 

desenvolvidas e a evoluir as ações e medidas de segurança do trabalho por ela 

exigida. Para a Federação das Indústrias do Espírito Santo - FINDS (2017)o maior 

objetivo da equipe de segurança do trabalho é compreender as questões relativas à 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde de modo a possibilitar uma visão crítica dos 

riscos e perigos existentes no mundo do trabalho. 

Segundo Oddone et al., (1977, p.19.) por ambiente de trabalho entendemos o 

conjunto de todas as condições de vida no local de trabalho. O termo é 

consequentemente abrangente, seja do ambiente de trabalho em senso estrito 

(característica do local: dimensões, iluminamento, rumorosidade, presença de 

poeira, gás ou vapores, fumaça, etc.) além dos elementos conexos à atividade em si 

(tipo de trabalho, posição do operário, ritmo de trabalho, ocupação do tempo, horário 

de trabalho diário, turnos, horário semanal, alienação e não valorização do 

patrimônio intelectual e profissional). 

Zocchio (1996, p.23.) afirma que muito embora reconhecendo os benefícios 

da prevenção de acidentes, nem sempre o empresário consegue alcançá-los 

plenamente, pela carência de serviço de segurança mais atualmente ou pela 

indecisão da própria empresa em definir uma política adequada ao assunto. Para 

Chaves (2017) de acordo com o último levantamento realizado pelo Ministério da 

Previdência Social - MPS, cerca de sete brasileiros perdem a vida todos os dias em 

acidentes de trabalho no Brasil, totalizando uma média de 2.500 óbitos a cada ano 

no país. Esses números alarmantes colocam o Brasil na quarta posição mundial em 

relação à quantidade de mortes, perdendo apenas para a China, os Estados Unidos 

e a Rússia, segundo dados divulgados recentemente pela Organização Internacional 

do Trabalho - OIT. 

Ainda nas palavras de Chaves (2017), quando um empregado sofre um 

acidente de trabalho, primeiramente a empresa precisa arcar com os custos normais 

daquele trabalhador, referentes ao pagamento de salário e possíveis benefícios, 

durante os primeiros quinze dias do afastamento. Mas, além disso, segundo o artigo 

22 da Lei n. 8212/91 da Constituição Federal, as empresas necessitam custear 



8 
 

integralmente um seguro contra acidentes de trabalho, chamado Seguro de Acidente 

de Trabalho - SAT, que consistem em taxas de 1% a 3% que ainda podem ser 

dobradas dependendo do histórico de acidentes de trabalho – dentre outros fatores 

naquela empresa. 

O Mapa de Riscofoi criado na década de 60, pelos italianos, e chegou a terras 

brasileiras apenas no fim dos anos 70. Com o aumento da produção industrial e do 

índice de acidentes, logo em seguida, o método começou a ser utilizado nas fábricas 

e ambientes de industriais e, em 1992, ele se tornou obrigatório. Desde então, o 

mapa de risco é exigido em todos os países em que a Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes – CIPA está presente e sua ausência pode acarretar em 

multas de alto de valor (FALANDO DE PROTEÇÃO, 2017). 

Conforme Santos (2017), o mapa de risco tem por objetivo informar 

funcionários de possíveis riscos(físico, químicos, biológicos, ergonômico e 

acidentes). Sua elaboração deve ser de forma participativa, ou seja, deve ser 

elaborado juntamente com a CIPA, através da orientação do Serviço Especializado 

em Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT da empresa, onde a 

empresa não disponha de um SESMT pode-se optar por um serviço especializado 

terceirizado.A prevenção ainda é a melhor medida de segurança. O mapa de risco 

bem como todas as medidas descritas na norma regulamentadoras da segurança do 

trabalho, tem como principal objetivo a redução ou eliminação da incidência dos 

acidentes de trabalho ou doenças laborais (INSTITUTO SANTA CATARINA, 2017).  

Segundo Gardinalle (2017), a incorporação das boas práticas de gestão de 

saúde e segurança no trabalho no âmbito das micro e pequenas empresas contribui 

para a proteção contra os riscos presentes no ambiente de trabalho, prevenindo e 

reduzindo acidentes e doenças e diminuindo consideravelmente os custos.No caso 

das micro e pequenas empresas, a participação do próprio empreendedor e dos 

trabalhadores na identificação dos riscos assume um papel de extrema importância 

para o êxito do programa de gestão.Por fim, este trabalho tem por objetivo implantar 

um mapa de risco para adequação legal de um estabelecimento comercial do 

município de Caçador/SC, através das diretrizes daPortaria n.º 25, de 29 de 

dezembro de 1994 do MTE O mapa será elaborado tendo como base o 

levantamento dos riscos ambientais presentes em cada área, visando à diminuição 

de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

2.1REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 A SEGURANÇA DO TRABALHO NO BRASIL 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Educação Profissional – IBEP (2017), 

no dia 01 de maio de 1939, houve a publicação da lei Nº1. 237, onde foi 

estabelecida a legislação trabalhista. Quatro anos depois, também no dia 1 de maio 

de 1943, houve a publicação do Decreto Lei 5.452 que aprovou a Consolidação das 

Leis do Trabalho - CLT, onde o capítulo V refere-se à segurança e medicina do 

trabalho. 

Para Neto (2017), em 1944 o Decreto/Lei n° 7036 de 10/11/44 promoveu a 

“reforma da lei de acidentes de trabalho” (um desdobramento que contava no 

capítulo V do Título II da CLT). Objetivando maior entendimento à matéria, como 

também acelerar o desenvolvimento dos dispositivos da CLT referentes à Segurança 

e Higiene do Trabalho - SHT, além de garantir a “Assistência Médica, Hospitalar e 

Farmacêutica” aos acidentados e indenizações por danos pessoais por acidentes. 

Este Decreto/Lei, em seu artigo 82 criou as CIPA. 

O Brasil, que, na década de 1970, era detentor do título de campeão mundial 

de acidentes de trabalho, teve garantido, a partir de 1977, a Segurança e a Medicina 

do Trabalho – SMT, por meio de capítulo específico na legislação nacional, pois não 

era interessante para o país que as indústrias mantivessem essa situação. Da 

mesma forma, importante foi à regulamentação dos artigos que criaram 28 Normas 

Regulamentadoras (NRs), pelo MTE, em 1978 (PORTAL EDUCAÇÃO, 2017). 

De acordo com Neto (2017), a criação das Normas regulamentadoras - NR foi 

em 1978, a qual foi aprovada pela Portaria 3214/78 do MTE, aproveitando e 

ampliando as portarias existentes e ATOS NORMATIVOS- AT, adotados até na 

construção da Hidrelétrica e Itaipu. Na ocasião foram criadas 28 NRs (NETO, 2017). 
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2.1.2 RESTAURANTES E LANCHONETES 

 

O Serviço de Apoio a Micro e Pequena Empresa – SEBRAE (2010) afirma 

que estes tipos de atividade se caracterizam por serem estabelecimentos comerciais 

onde se preparam e servem refeições, sobremesas, sucos e refrigerantes. A 

produção de alimentos (comidas em geral) no próprio estabelecimento para serem 

servidos aos consumidores. O que normalmente acontece nestes casos, é o 

restaurante/lanchonete adquirirem produtos industrializados de terceiros para 

revenda. Desta forma, o restaurante/lanchonete atua tanto na produção, 

comercializando produtos de sua própria fabricação para venda aos consumidores, e 

também como revendedora, quando comercializam produtos industrializados ou não 

adquiridos de terceiros. 

De acordo com a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, (2017), 

os principais órgãos que inspecionam esses tipos de estabelecimentos são as 

vigilâncias sanitárias municipais, concedendo-os o alvará sanitário. A Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária estabelece regras específicas para empresas que 

produzem e ou manipulem alimentos (Resolução RDC nº. 216, de 15/09/04, 

Portarias nº. 1.428/MS; nº. 326 - SVS/MS de 30/07/97 e CVS-6/99), os quais são: 

controle de saúde dos funcionários, uso de água potável, controle integrado de 

vetores e pragas urbanas, higiene pessoal, operacional e ambiental, elaboração de 

manual de boas práticas de produção, Manipulação e de prestação de serviços na 

área de alimentos, entre outros. 

Merece destaque ainda as inspeções realizadas pelo Corpo de Bombeiros 

para as análises prévias do projeto do edifício, com exigência mínima dos níveis de 

segurança, previsão de proteção contra incêndio da estrutura do edifício, rotas de 

fuga, equipamentos de combate a princípio de incêndio, equipamentos de alarme e 

detecção de incêndio e sinalizações que orientem a localização dos equipamentos e 

locais de saída. Na fase de vistoria, são verificadas no local as exigências dos 

projetos previamente aprovados durante a fase de análise no Corpo de Bombeiros 

(SEBRAE, 2010). 
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2.1.3 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 

Para INBEP(2017) o uso do Equipamento de Proteção Individual - EPI é 

fundamental para garantir a saúde e a proteção do trabalhador, evitando 

consequências negativas em casos de acidentes de trabalho. Além disso, 

o EPI também é usado para garantir que o profissional não será exposto a doenças 

ocupacionais, que podem comprometer a capacidade de trabalho e de vida dos 

profissionais durante e depois da fase ativa de trabalho. 

De acordo com Gardinalle (2017), o EPI deve ser usado quando não for 

possível eliminar o risco por outras medidas ou equipamentos de proteção coletiva, 

ou quando for necessária complementar a proteção coletiva. Em trabalhos 

eventuaisou emergenciais e também em exposição de curto período. 

A escolha do EPI deve ser feita por pessoal especializado, conhecedor não só 

do equipamento, como também das condições em que o trabalho é executado. É 

preciso conhecer também o tipo de risco, a parte do corpo atingida, as 

características e qualidades técnicas do EPI, se possui Certificado de Aprovação - 

CA do Ministério do Trabalho e Emprego e, principalmente, o grau de proteção que o 

equipamento deverá proporcionar (GARDINALLE, 2017). 

Os equipamentos de proteção individual devem ser mantidos em boas 

condições de uso e precisam ter um Certificado de Aprovação do órgão competente 

para garantir que estão em conformidade com as determinações do Ministério do 

Trabalho. Empregados e empregadores devem compreender a importância do uso 

de equipamentos de proteção no dia a dia da empresa (INBEP, 2017). 

 

2.1.4 ATOS INSEGUROS 

É a maneira como as pessoas se expõem, consciente ou inconscientemente, 

a riscos de acidentes. São esses os atos responsáveis por muitos dos acidentes de 

trabalho e que estão presentes na maioria dos casos em que há alguém ferido (DDS 

ONLINE,2017). 

Conforme Filho (2014), em uma pesquisa realizada foi constatado que em 

80% dos casos de acidentes o motivo principal é o ato inseguro. Alguns exemplos 

de atos inseguros mais conhecidos: Ficar junto ou sob cargas suspensas; Usar 
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máquinas sem habilitação ou permissão; Lubrificar, ajustar e limpar maquina em 

movimento; Inutilizar dispositivos de segurança; Uso de roupa inadequada; 

Transportar ou empilhar inseguramente; Tentar ganhar tempo; Expor partes do 

corpo, a partes móveis de maquinas ou equipamentos; Imprimir excesso de 

velocidade; Improvisar ou fazer uso de ferramenta inadequada à tarefa exigida; Não 

utilizar EPI; Manipulação inadequada de produtos químicos; Fumar em lugar 

proibido; Consumir drogas, ou bebidas alcoólicas durante a jornada de trabalho. 

 

2.1.5 CONDIÇÕES INSEGURAS 

Condições Inseguras são aquelas situações presentes no ambiente de 

trabalho e que colocavam em risco a integridade física e/ou a saúde das pessoas. 

São os defeitos, falhas, irregularidades técnicas e falta de recursos de segurança. 

Acontece sem a interferência do trabalhador, pois ele está vulnerável a essas 

condições (SEGURANÇA TEM FUTURO, 2017). 

Para Filho (2014) alguns exemplos de condições inseguras mais comumente 

conhecidas são: Falta de proteção em máquinas e equipamentos; Deficiência de 

maquinário e ferramental; Passagens perigosas; Instalações elétricas inadequadas 

ou defeituosas; Falta de equipamento de proteção individual; Nível de ruído elevado 

Proteções inadequadas ou defeituosas; Má arrumação/falta de limpeza; Defeitos nas 

edificações; Iluminação inadequada; Piso danificado; Risco de fogo ou explosão. 

 

2.1.6 INCIDENTES 

 

Evento não planejado que tem o potencial de levar a um acidente. Evento que 

deu origem a um acidente ou que tinha o potencial de levar a um acidente, pode ser 

considerado como um quase acidente (SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

RURAL - SESTR, 2017).Investigar o incidente de trabalho pode ajudar a reduzir o 

número de acidentes de trabalho, mesmo os sem lesão, além de ajudar a controlar o 

índice de prejuízo da empresa com relação a perda de material. (DDS ONLINE, 

2017). 
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2.1.7 ACIDENTES DE TRABALHO 

 

Conforme dispõe o art. 19 da Lei nº 8.213/91: "acidente de trabalho é o que 

ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho 

dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta lei, provocando lesão corporal 

ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou 

temporária, da capacidade para o trabalho" (TRABALHO SEGURO, 2017). 

Para Gardinalle (2017) inúmeros fatores contribuem para a ocorrência de 

acidentes e doenças nos locais de trabalho. Geralmente, adotam-se concepções 

simples e erradas para aquilo que causou os acidentes ou doenças, buscando-se, 

desta forma, o consolo para os infortúnios através da alegação de que foi coisa do 

destino, má sorte, obra do acaso, castigo de Deus. Na verdade, todos os acidentes 

podem ser evitados se providências forem adotadas com antecedência e de maneira 

compromissada e responsável. 

 

2.1.8 RISCOS OCUPACIONAIS 

 

A existência de probabilidade de um trabalhador sofrer algum dano, resultante 

de suas atividades profissionais, é denominada de risco ocupacional, ou seja, são 

acidentes ou doenças possíveis a que estão expostos os trabalhadores no exercício 

do seu trabalho ou por motivo da ocupação que exercem(NR12 SEM SEGREDOS, 

2017). 

Conforme Gardinalle (2017)os locais de trabalho, pela própria natureza da 

atividade desenvolvida e pelas características de organização, relações 

interpessoais, manipulação ou exposição a agentes físicos, químicos, biológicos, 

situações de deficiência ergonômica ou riscos de acidentes, podem comprometer a 

saúde e segurança do trabalhador em curto, médio e longo prazo, provocando 

lesões imediatas, doenças ou a morte, além de prejuízos de ordem legal e 

patrimonial para a empresa. 
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2.1.9 IDENTIFICAÇÕES DOS RISCOS 

O MINISTÉRIO DO TRABALHO - MT classifica os riscos ocupacionais de 

acordo com sua natureza: física, química, biológica, ergonômica ou acidental. Assim, 

eles podem ser operacionais (riscos para acidente), comportamentais ou ambientais 

(físico-químicos, biológicos ou ergonômicos). Cada tipo é identificado por uma cor, o 

que acarreta a facilidade de realizar a sinalização, a qual contribui, portanto, para a 

segurança do trabalhador(NR12 SEM SEGREDOS, 2017). 

2.1.9.1 Grupo 01 agentes químicos (vermelho) 

 

Segundo Gardinalle (2017) são identificados pelo grande número de 

substâncias que podemcontaminar o ambiente de trabalho e provocar danos à 

integridade física e mental dostrabalhadores, a exemplo de poeiras, fumos, névoas, 

neblinas, gases, vapores,substâncias, compostos ou outros produtos químicos. 

Santos (2017) afirma que os gases, vapores e névoas podem provocar efeitos 

irritantes, asfixiantes ou anestésicos:  

- Efeitos irritantes: são causados, por exemplo, por ácido clorídrico, ácido 

sulfúrico, amônia, soda cáustica, cloro, que provocam irritação das vias aéreas 

superiores; 

-Efeitos asfixiantes: gases como hidrogênio, nitrogênio, hélio, metano, 

acetileno, dióxido de carbono, monóxido de carbono e outros causam dor de cabeça, 

náuseas, sonolência, convulsões, coma e até morte; 

- Efeitos anestésicos: a maioria dos solventes orgânicos assim como o 

butano, propano, aldeídos, acetona, cloreto de carbono, benzeno, xileno, alcoóis, 

tolueno, tem ação depressiva sobre o sistema nervoso central, provocando danos 

aos diversos órgãos. O benzeno especialmente é responsável por danos ao sistema 

formador do sangue; 

Os aerodispersóides que ficam em suspensão no ar em ambientes de 

trabalho, podem ser poeiras minerais, vegetais, alcalinas, incômodas ou fumos 

metálicos; 

-Poeiras minerais: provêm de diversos minerais, como sílica, asbesto, carvão 

mineral, e provocam silicose, quartzo, asbestose (asbesto), pneurnoconioses (ex.: 

carvão mineral, minerais em geral); 
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- Poeiras vegetais: são produzidas pelo tratamento industrial, por exemplo, de 

bagaço de cana de açúcar e de algodão, que causam bagaçoseebissinose e 

respectivamente; 

- Poeiras alcalinas: provém em especial do calcário, causando doenças 

pulmonares obstrutivas crônicas, como enfisema pulmonar; 

-Poeiras incômodas: podem interagir com outros agentes agressivos 

presentes no ambiente de trabalho, tornando os mais nocivos à saúde; 

- Fumos metálicos: provenientes do uso industrial de metais, como chumbo, 

manganês, ferro etc., causam doença pulmonar obstrutiva crônica, febre de fumos 

metálicos, intoxicações específicas, de acordo com o metal. 

 

2.1.9.2 Grupo 02 agentes físicos (verde) 

Segundo Gardinalle (2017) são representados por fatores ou agentes 

existentes no ambiente de trabalho que podem afetar a saúde dos trabalhadores, 

como: ruídos, vibrações, radiações (ionizantes e não ionizantes), frio, calor, 

pressões anormais e umidade; 

Santos (2017) afirma que: 

- Ruído: provoca cansaço, irritação, dores de cabeça, diminuição da audição 

(surdez temporária, surdez definitiva e trauma acústico), aumento da pressão 

arterial, problemas no aparelho digestivo, taquicardia, perigo de infartoentre outros; 

- Vibrações: causa cansaço, irritação, dores nos membros, dores na coluna, 

doença do movimento, artrite, problemas digestivos, lesões ósseas, lesões dos 

tecidos moles, lesões circulatórias; 

- Calor ou frio: em extremo causam taquicardia aumento da pulsação, 

cansaço, irritação, fadiga térmica, prostração térmica, choque térmico, perturbação 

das funções digestivas, hipertensão; 

- Radiações ionizantes: provocam alterações celulares, câncer, fadiga, 

problemas visuais, acidentes do trabalho; 

- Radiações não ionizantes: ocasionam queimaduras, lesões na pele, nos 

olhos e em outros órgãos. É muito importante saber que a presença de produtos ou 

agentes no local de trabalho como, por exemplo,radiações infravermelho, presentes 

em operações de fornos, de solda oxiacetilênica; ultravioleta, produzida pela solda 
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elétrica; de raios laser podem causar ou agravar problemas visuais ( ex. catarata, 

queimaduras, lesões na pele, etc.), mas isto não quer dizer que, obrigatoriamente, 

existe perigo para a saúde, isso depende da combinação de muitas condições como 

a natureza do produto, a sua concentração, o tempo e a intensidade que a pessoa 

fica exposta a eles, por exemplo; 

- Umidade: provocam doenças do aparelho respiratório, da pele e 

circulatórias, e traumatismos por quedas; 

- Pressões anormais: embolia traumática pelo ar, embriaguez das 

profundidades, intoxicação por oxigênio e gás carbônico, doença descompressiva. 

 

2.1.9.3 Grupo 03 Agentes biológicos (marrom) 

 

Nas palavras de Santos (2017) microrganismos e animais são os agentes 

biológicos que podem afetar a saúde do trabalhador. São considerados agentes 

biológicos os bacilos, bactérias, fungos, protozoários, parasitas, vírus. Entram nesta 

classificação também os escorpiões, bem como as aranhas, insetos e ofídios 

peçonhentos. 

Ainda para Santos (2017) podem ocorrer as seguintes doenças: Tuberculose, 

intoxicação alimentar, fungos (microrganismos causadores infecções), brucelose, 

malária e febre amarela. 

 

2.9.4 Grupo 04 Agentes Ergonômicos (amarelo) 

 

Nas palavras de Gardinalle (2017), estão ligados à execução de tarefas, à 

organização e às relaçõesde trabalho, ao esforço físico intenso, levantamento e 

transporte manual de peso,mobiliário inadequado, posturas incorretas, controle 

rígido de tempo para produtividade,imposição de ritmos excessivos, trabalho em 

turno e noturno, jornadas de trabalhoprolongadas, monotonia, repetitividade e 

situações causadoras de estresse. 

Para Santos (2017) o trabalho físico pesado, posturas incorretas e posições 

incômodas provocam cansaço, dores musculares e fraqueza, além de doenças 

como hipertensão arterial, diabetes, úlceras, moléstias nervosas, alterações no 
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sono, acidentes, problemas de coluna, ritmo excessivo, monotonia, trabalho em 

turnos, jornada prolongada, conflitos, excesso de responsabilidade provocam 

desconforto, cansaço, ansiedade, doenças no aparelho digestivo (gastrite, úlcera), 

dores musculares, fraqueza, alterações no sono e na vida social (com reflexos na 

saúde e no comportamento), hipertensão arterial, taquicardia, cardiopatias (angina, 

infarto), tenossinovite, diabetes, asmas, doenças nervosas, tensão, medo, 

ansiedade. 

 

2.1.9.5 Grupo 05 riscos de acidentes (azul) 

 

Nas palavras de Gardinalle (2017) são muito diversificados e estão presentes 

no arranjo físicoinadequado, pisos pouco resistentes ou irregulares, material ou 

matéria-prima fora deespecificação, máquina e equipamentos sem proteção, 

ferramentas impróprias oudefeituosas, iluminação excessiva ou insuficiente, 

instalações elétricas defeituosas,probabilidade de incêndio ou explosão, 

armazenamento inadequado, animais peçonhentose outras situações de risco que 

poderão contribuir para a ocorrência de acidentes. 

Segundo Santos  (2017), os riscos de acidente são: 

- Arranjo físico: quando inadequado ou deficiente, pode causar acidentes e 

provoca desgaste físico excessivo nos trabalhadores; 

- Máquinas sem proteção: podem provocar acidentes graves. Instalações 

elétricas deficientes: trazem riscos de Curto circuito, choque elétrico, incêndio, 

queimaduras, acidentes fatais; 

-Ferramentas defeituosas ou inadequadas: acidentes, com repercussão 

principalmente nos membros superiores; 

- Falta de EPI ou EPI inadequado: acidentes, doenças profissionais; 

- Edificações com defeitos de construção: exemplo de piso com desníveis, 

escadas fora de ausência de saídas de emergência, mezaninos sem proteção, 

passagens sem a atura necessária: quedas e acidentes; 

- Falta de sinalização: a falta de sinalização das saídas de emergência, da 

localização de escadas e caminhos de fuga, alarmes, de incêndios podem causar 

ações desorganizadas nas emergências, acidentes; 
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- Armazenamento e manipulação inadequados de inflamáveis e gases, curto 

circuito, sobrecargas de redes elétricas podem ocasionar incêndios, explosões; 

- Sinalização deficiente: falta de uma política de prevenção de acidentes, não 

identificação de equipamentos que oferecem fisco, não delimitação de áreas, 

informações de segurança insuficientes etc. comprometem a saúde ocupacional dos 

funcionários. 

 

2.1.10 APRESENTAÇÕES GRÁFICAS DOS RISCOS 

 

De acordo com chaves (2017) há duas formas de entender os símbolos 

utilizados no mapa de risco: a intensidade, que é medida através de círculos de 

diferentes tamanhos, e o tipo de risco que é explicado e descrito por meio 

de diferenciação de cores. Logo, a combinação de um círculo pintado com uma 

determinada cor mostra um tipo de risco e o tamanho deste risco para o trabalhador 

da área, conforme Figura 01. 

 

Figura 01 - Simbologia do mapa de risco: intensidade e cor; 

Fonte: CHAVES, 2017; 

 

  



19 
 

2.1.11. DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO EM LANCHONETE 

  

 De acordo com o Centro de Vigilância Sanitária – CVS (2014) Trabalhar com 

altas temperaturas, objetos cortantes e correr contra o tempo para dar conta de 

atender todos os pedidos - essa é a rotina dos profissionais da área de alimentação. 

Escorregar, tropeçar, sofrer queimaduras, cortar um dedo, são os principais riscos 

para quem trabalha em cozinhas de restaurantes. 

Para o Centro de Vigilância Sanitária (2014), os riscos à saúde dos 

trabalhadores envolvidos na preparação de alimentos estão presentes na exposição 

às matérias prima, nas condições das edificações e instalações, na utilização dos 

equipamentos, na manipulação das ferramentas e instrumentos, e no processo de 

produção propriamente dito. 

O Centro de Vigilância Sanitária (2014) ainda afirma que as possibilidades de 

quedas estão relacionadas aos pisos sujos, molhados e escorregadios, obstáculos 

nas passagens e acessos aos ambientes, iluminação ausente ou insuficiente, pisos 

irregulares ou superfícies desiguais com diferentes alturas, utilização de calçados 

inadequados, entre outros. O armazenamento inadequado de produtos e materiais 

em prateleiras, com empilhamentos em desacordo com o que preconiza o fabricante 

e a legislação vigente, além da utilização de escadas improvisadas para apanhar os 

produtos empilhados, também podem ocasionar acidentes. 

 Outro fator essencial são os cabos das panelas, é bom mantê-los em bom 

estado de conservação, nunca frouxo e sempre com o cabo para dentro do fogão, 

quando estiver quente é bom avisar aos demais sobre não se aproximar ou 

tocar.Também há acidentes em armários pontiagudos, várias batidas causam 

machucados sérios, dê preferência a armários com pontas arredondadas (DDS 

ONLINE, 2017). 

Conforme o Centro de Vigilância Sanitária (2014) os cortes e amputações 

ocorrem pelo uso de instrumentos cortantes como máquinas e equipamentos com 

partes móveis não protegidas - batedeira, amassadeira, máquina de cortar frios, 

moedor de carne, etc. O manuseio de facas também contribui para este tipo de 

acidente, em especial, quando estas não são mantidas afiadas e em boas condições 

de uso – lâminas ou cabos quebrados, por exemplo. Nessas situações há exigência 
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de força adicional para o corte, possibilitando o escape da lâmina e, 

consequentemente, o corte no trabalhador. 

Para o Centro de Vigilância Sanitária (2014) outra possibilidade de acidente é 

o choque pelo contato elétrico, direto ou indireto, em instalações elétricas ou 

ferramentas e máquinas danificadas. A falta de aterramento elétrico das máquinas e 

instalações elétricas em condições irregulares, como fiações expostas e ligações 

improvisadas, contribui para essa situação. 

 

2.1.12 PREVENÇÃO DE DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO 

 

 Nas palavras do Centro de Vigilância Sanitária (2014) medidas simples, de 

organização geral do ambiente, com procedimentos de limpeza, de operações e de 

manutenção preventiva, devidamente escrita e implantada, melhoram bastante o 

trabalho realizado nos serviços de alimentação. 

É importante que o funcionário seja qualificado, se for um aprendiz é 

necessário o acompanhamento do mesmo, pois muitos são os perigos que rodeiam 

a cozinha como, fogo, água quente, utensílios pontiagudos, vazamento de gás, risco 

de queda, entre outros. Em horário de pico é fundamental tomar cuidado com a 

movimentação de pessoas e objetos, pois, por ser o horário de maior movimento de 

clientes, a movimentação também é acelerada na cozinha e é propício para 

acidentes (DDS ONLINE, 2017). 

Para o Centro de Vigilância Sanitária (2014) os pisos, escadas, rampas, 

corredores devem ser mantidos em bom estado de conservação e, onde apresentar 

área escorregadia recomenda-se o uso de material antiderrapante. Os pisos devem 

ser mantidos sempre limpos, secos, sem desníveis e sem peças soltas ou 

quebradas. Pisos e escadas exigem boa iluminação. 

Os equipamentos elétricos devem possuir dispositivos que os desliguem 

automaticamente, sempre que houver funcionamento irregular representando risco 

iminente. Também devem estar aterrados e protegidos contra descargas elétricas, 

inclusive atmosféricas (CVS, 2014). 

Os equipamentos de proteção individual também são de suma importância 

que sejam adequados, em boa conservação de uso, dentro da validade, antes, 



21 
 

durante e depois do uso do determinado utensílio, exemplo, a faca, normalmente é 

bem afiada e é importante que esse utensílio tenha proteção, principalmente após o 

uso, que seja guardado de modo a não causar acidentes (DDS ONLINE, 2017). 

 

2.1.13 LEGISLAÇÕES VIGENTES PARA MAPAS DE RISCOS 

 

O texto da NR 5 antiga, com redação pela Portaria 33/1983, incluía um anexo 

referente à elaboração do Mapa de Riscos, conforme a Portaria 25/1994. O texto em 

vigor da NR 5, com redação dada pela Portaria 8/1999, retificada em 12/07/1999, 

mantém entre as atribuições da CIPA, a elaboração do Mapa de Riscos, mas deixa 

de detalhar as etapas de elaboração e de apresentar a classificação dos principais 

riscos ocupacionais (TRABALHO SEGURO – PROGRAMA NACIONAL DE 

PEREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO, 2017). 

 

2.1.13.1 Norma regulamentadora 5 

A CIPA terá por atribuição: identificar os riscos do processo de trabalho, e 

elaborar o mapa de riscos, com a participação do maior número de trabalhadores, 

com assessoria do serviço especializado em SESMT, onde houver. 

2.1.13.2 Portaria n.º 25, de 29 de dezembro de 1994 

 

CONSIDERANDO a necessidade de inclusão da metodologia do Mapa de 

Riscos, na Norma Regulamentadora n.º 5, à luz das posturas dos regimentos 

sociais, como instrumento de atuação direta nos ambientais de trabalho (BRASIL, 

1994), resolve: 

Art. 1º Aprovar o texto da Norma Regulamentadora n.º 9 - Riscos Ambientais, 
que passa a ter a seguinte redação: 
Art. 2º Incluir na Norma Regulamentadora n.º 5, item 5.16, a alínea "o" com a 
seguinte redação: 
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5.16 A CIPA terá as seguintes atribuições: 

 

a) elaborar, ouvidos os trabalhadores de todos os setores do estabelecimento 

e com a colaboração do SESMT, quando houver, o  Mapa de Riscos, com base nas 

orientações constantes do Anexo IV, devendo o mesmo ser refeito a cada gestão da 

CIPA. As orientações quanto à elaboração do referido Mapa de Riscos, a serem 

incluídas na NR 5, passam a fazer parte da presente Portaria , como ANEXO. 

Art. 3º Incluir na Norma Regulamentadora n.º 16, o item 16.8 com a seguinte 

redação: 

16.8. Todas as áreas de risco previstas nesta NR devem ser 

delimitadas, sob responsabilidade do empregador. 

Art. 4º Os empregadores terão 180 (cento e oitenta) dias para se adaptarem 

às novas exigências introduzidas na Norma Regulamentadora n.º 9 e 

apresentar o PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - inicial. 

Art. 5º As dúvidas suscitadas e os casos omissos serão dirigidos pela 

Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, do Ministério do Trabalho. 

Art. 6º Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação. 

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Portarias 

SSMT n.º 12, de 06 de junho de 1983 e a Portaria SMSST n.º 5, de 17 de 

agosto de 1992. 

 

2.1.14 OBJETIVOS DO MAPA DE RISCO 

 

Para Chaves (2017) a elaboração de um mapa de risco é importante para que 

os riscos sejam identificados e mostrados aos funcionários para que eles possam ter 

mais cautela ao acessar os locais com mais riscos e para que a empresa possa 

fornecer equipamentos de segurança adequados ao risco que um determinado local 

oferece aos trabalhadores. Mas é importante lembrar que a função da CIPA e da 
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SESMT é, também, tentar minimizar tais riscos para os trabalhadores. E o mapa de 

risco tem função importantíssima neste processo. 

 

2.1.15 MAPAS DE RISCO 

 

Nas palavras de Santos (2017) mapa de riscos é a representação gráfica dos 

riscos de acidentes nos diversos locais de trabalho, inerentes ou não ao processo 

produtivo, de fácil visualização e afixada em locais acessíveis no ambiente de 

trabalho, para informação e orientação de todos os que ali atuam e de outros que 

eventualmente transitem pelo local, quanto às principais, áreas de risco. 

Gardinalle (2017) afirma que o Mapa de Riscos está baseado no conceito 

filosófico de que quem faz o trabalhoé quem conhece o trabalho. Ninguém conhece 

melhor a máquina do que o seu operador. Asinformações e queixas partem dos 

trabalhadores, que deverão opinar discutir e elaborar o Mapa de Riscos e divulgá-lo 

ao conjunto dos trabalhadores da empresa através da fixação e exposição emlocal 

visível. Serve como um instrumento de levantamento preliminar de riscos, de 

informação paraos demais empregados e visitantes, e de planejamento para as 

ações preventivas que serão adotadas pela empresa. 

Em segurança do trabalho, um mapa de risco é um objeto essencial para que 

a segurança dos trabalhadores seja garantida. Em cada local desta planta há um 

círculo indicando os possíveis riscos oferecidos aos trabalhadores (CHAVES,2017). 

Para Gardinalle (2017) os principais objetivos do mapa de risco são a 

identificação prévia dos riscos existentes nos locais de trabalho aos quais os 

trabalhadores poderão estar expostos; conscientização quanto ao uso adequado das 

medidas e dos equipamentos de proteção coletiva e individual; redução de gastos 

com acidentes e doenças, medicação, indenização, substituição de trabalhadores e 

danos patrimoniais; facilitação da gestão de saúde e segurança no trabalho com 

aumento da segurança interna e externa; e melhoria do clima organizacional, maior 

produtividade, competitividade e lucratividade. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Educação Profissional (2017) o Mapa 

de Risco é elaborado pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes com a 

orientação do Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e Medicina do 
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Trabalho da empresa. Ambos tomam conhecimento dos trabalhos anteriores, 

levantam a planta do estabelecimento e obtém dados estatísticos para definir as 

prioridades. Para garantir a sua efetividade, o gestor pode requerer a ajuda de 

profissionais especializados em medicina e segurança do trabalho, através da 

contratação de uma empresa terceirizada. O mapa de risco é apresentado 

graficamente de acordo com o layout do local analisado através de círculos de cores 

diferentes, de acordo o nível dos riscos e com as cores correspondentes a eles 

(NETO, 2017). 

 

2.1.16 VALIDADE DO MAPA DE RISCO 

 

O Mapa de Risco deve ser revisto sempre que um fato novo modificar a 

situação dos riscos presentes no ambiente. Isso pode acontecer por uma mudança 

de layout, acrescentamento de novas máquinas no ambiente, novas saídas, novas 

entradas, mudança na forma de produzir, alteração dos produtos usados na rotina 

de trabalho.Sempre que houver modificações nos riscos elas devem constar no 

Mapa de Risco o quanto antes (NORMATIVA SAÚDE, 2017). 

 

2.1.17 PENALIDADES PELA FALTA DE MAPAS DE RISCO 

 

Chaves (2017) afirma que uma empresa que é obrigada a possuir o mapa de 

risco se for fiscalizada e não esteja atendendo esta exigência, é passível a sofrer 

penalidadesespecificamente e multas. As multas variam de caso para caso, mas 

para evitar qualquer transtorno, é importante seguir esta regra que pode não só 

trazer segurança e bem-estar aos funcionários, como também maior produtividade, 

mais credibilidade para a corporação e uma tranquilidade bem maior para que a 

empresa continue crescendo e produzindo cada dia mais. 
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2.1.18 PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCO 

 

De acordo com Chaves (2017) um mapa de risco deve ser elaborado por 

pessoas capacitadas para isso. Estas pessoas possuem formação em Segurança do 

Trabalho e usualmente compõem a CIPA ou a SESMT. Em grandes empresas que 

possuem as duas instituições, o mapa de risco é criado por meio de uma parceria 

entre elas.Após o estudo dos tipos de risco, deve se dividir o órgão em setores ou 

pavimentos. Geralmente isso corresponde às diferentes seções do órgão. Essa 

divisão facilitará aidentificação dos riscos de acidentes de trabalho. Em seguida o 

grupo deverá percorrer as áreasa serem mapeadas com lápis e papel na mão, 

ouvindo as pessoas acerca de situações deriscosde acidentes de trabalho 

(SEGPLAN, 2017). 

Segundo Gardinalle (2017) as etapas para elaboração do mapa de riscos são: 

1. Conhecer o processo de trabalho do local avaliado. 

- Os trabalhadores - número, sexo, idade, queixas de saúde, jornada, 

treinamentorecebido; 

- Os equipamentos, instrumentos e materiais de trabalho; 

- Atividades exercidas; 

- O ambiente. 

 

2. Identificar os agentes de riscos existentes no local avaliado, conforme a 

tabela de classificação dos riscos ambientais. 

 

3. Identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia referente a: 

- Proteção coletiva; 

- Organização do trabalho; 

- Proteção individual;  

- Higiene e conforto: banheiro, lavatórios, vestiários, armários, 

bebedouros, refeitórios, 

- Área de lazer. 
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4. Identificar os identificadores de saúde. 

- Queixas mais freqüentes e comuns entre os trabalhadores expostos 

aos mesmos riscos;  

- Acidentes de trabalho ocorridos;  

- Doenças profissionais diagnosticadas;  

- Causas mais frequentes de ausência ao trabalho.  

 

5. Elaborar o Mapa de Riscos, sobre uma planta ou desenho do local de 

trabalho, indicando através do círculo:  

- O grupo a que pertence o risco, conforme as cores classificadas;  

-O número de trabalhadores expostos ao risco, o qual deve ser 

anotado dentro do círculo;  

- A especificação do agente (por exemplo: amônia, ácido clorídrico, 

repetitividade, ritmo excessivo) que deve ser anotado também dentro 

do círculo;  

- Intensidade do risco, de acordo com a percepção dos trabalhadores, 

que deve ser representada por tamanhos proporcionalmente diferentes 

dos círculos.  
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2.2. METODOLOGIA E MATERIAL 
  

A seguir será descrito o local do estudo, assim como as atividades 

desenvolvidas, a partir das quais serão analisados seus riscos para a criação de um 

mapa de risco apropriado ao local e funções conforme a metodologia apresentada 

no referencial teórico.Para Chaves (2017) um detalhe importante: O Mapa de Risco 

é qualitativo, ou seja, não envolve medições ambientais (avaliações ambientais). Ele 

representa os riscos com foco no que o elaborador, trabalhadores, CIPA, SESMT 

sentem no ambiente. Para avaliações mais aprofundadas existe o Programa de 

Prevenção de Riscos de Acidentes - PPRA, e os laudos de insalubridade, Laudo 

Técnico das Condições Ambientais do Trabalho– LTCAT e outros. 

Para a montagem do mapa de risco do local utilizou-se uma avaliação 

qualitativa através de um checklist mostrado no ANEXO1 desenvolvido pelo autor, 

com base nos riscos que são descritos na norma regulamentadora 5 (NR5) e 

portaria numero 25 de 29 de dezembro de 1994.Com o checklist em mãos o 

avaliador passou um dia de trabalho junto com os funcionários, com isso,pode-se 

observar os riscos em cada posto de trabalho e em diversos momentos do dia. 

Sendo que alguns riscos só aparecem em horário de grande movimento, tornando 

necessária a avaliação do expediente de trabalho integral. Após a avaliação do local 

com o checklist em mãos compilou-se os dados para a montagem do mapa de 

riscos, e usando o programa Autocad 2016 criou-se a planta baixa do local e 

simbolizou-se seus riscos através de círculos e cores de acordo com o referencial 

descrito acima. 

 

2.2.1 DESCRIÇÃO DO LOCAL DO ESTUDO 

 

 O estabelecimento comercial em estudo tem como atividade principal, o 

preparo e comercialização de lanches e bebidas, situada no município de Caçador, 

Santa Catarina. Os lanches podem ser consumidos no próprio local ou apenas 

comercializado para consumo posterior. A lanchonete possui um quadro de 

funcionários composto por dois funcionários que desenvolvem as atividades de 

atendimento, produção e administração. 
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Figura 02- Vista aérea do local de estudo; 

  

As atividades desenvolvidas na lanchonete seguem etapas básicas descritas 

no fluxograma abaixo: 

 

Figura03 - Fluxograma das atividades desenvolvidas na lanchonete; 
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2.2.2 A LANCHONETE 

 

 O local possui uma área de 210m2, sendo o salão para refeições, cozinha 

depósito e banheiros.  A lanchonete é localizada em uma construção de alvenaria 

com três pisos, a lanchonete é situada no térreo, com espaço amplo e com grandes 

janelas que propiciam boa iluminação natural durante o dia. 

 

Figura 04 - Fachada da lanchonete; 

 
                                                                                                              

O salão tem aproximadamente 111m2, sendo sua construção em alvenaria, o 

piso tem revestimento cerâmico, as paredes com pintura branca, existem cinco 

janelas grandes (tipo deslizante) e uma porta grande de vidro para entrada e saída. 

A iluminação é feita por luminárias tipo calha com lâmpadas fluorescentes, além da 

natural no período diurno. Tendo mesas e cadeiras de madeira, balcões também de 

madeira, refrigeradores para bebidas e uma pia para higienização de copos, em 

anexo também se encontra dois banheiros, sendo um feminino e outro masculino. 
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Figura 05- Salão principal/ área de atendimento; 

 
 

 A cozinha encontra-se em anexo ao salão principal, com área aproxima de 16 

m2o espaço possui três portas, obtendo acesso para o salão principal, depósito e 

área externa, a cozinha também apresenta uma janela grande (tipo deslizante) a 

qual permite grande entrada de luz natural. O piso da cozinha tem revestimento 

cerâmico branco e suas paredes possuem pintura branca com tinta epóxi a qual 

facilita sua lavagem, assim como o salão principal a iluminação é feita por uma 

luminária tipo calha com lâmpadas tipo fluorescentes. 

 É na cozinha onde ocorre a preparação dos alimentos, ocorre à higienização, 

preparo e cocção dos lanches antes de irem para o salão. No mesmo local ocorre a 

higienização dos utensílios vindos do salão. Os processos de higienização e preparo 

dos alimentos e as higienizações dos utensílios do salão são feitos em locais 

separados, por isso a cozinha possui duas pias uma para cada função.  

 A cocção dos lanches é feita através de um fogão tipo cooktop e chapa, 

ambos possuem uma coifa em aço inox para retirada de vapor, fumaça e calor 

proveniente do processo. Acozinha possui ainda duas geladeiras para 

armazenagem dos alimentos perecíveis, com temperaturas que variam entra 10 e -

4°C, uma mesa auxiliar central e umas micro-ondas. 
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Figura 06- Cozinha; 

 
 

Ao lado da cozinha se encontra o depósito que tem aproximadamente 8,5 m2 

com acesso através de um corredor, o depósito possui duas portas de madeira, uma 

tem acesso ao salão e a outra para a cozinha. No depósito se encontra um forno, 

uma mesa de apoio e armários para armazenagem de produtos em estoque. O 

revestimento do piso do depósitopossui revestimento cerâmico branco e as paredes 

possuem pintura branca, existe uma janela pequena (tipo basculante) a qual permite 

pouca entrada de luz, a iluminação é feita através de uma luminária comum (tipo 

soquete) com lâmpada de bulbo tipo led. 

 

Figura 07- Depósito; 
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2.3. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

2.3.1. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E PREVENÇÃO 

 
 
Tabela 1 - Identificação dos riscos ambientais no local do estudo; 

SETOR TIPO DE RISCO GRAU DE RISCO DESCRIÇÃO 

Recebimento/ 
armazenagem 

ergonômico médio 
esforço físico, 

levantamento de peso; 

Preparo dos 
alimentos 

físico pequeno ruído, umidade, calor; 

químico pequeno fumaças, vapores; 
biológico pequeno microrganismos 

ergonômico médio 
postura inadequada, 

ritmo excessivo, 
repetitividade; 

acidentes médio 

piso molhado ou 
engordurado, 

equipamentos sem 
proteção, trabalho com 

facas, queimaduras; 

Higienização dos 
utensílios 

físico médio umidade; 
químico pequeno produtos de limpeza; 

ergonômico médio 
postura inadequada, 

repetitividade 

acidentes pequeno 
arranjo inadequada, piso 

molhado; 

salão para refeições 
  

ergonômico pequeno 
postura inadequada, 

ritmo excessivo, 
repetitividade; 

acidentes pequeno 
arranjo inadequado, piso 

molhado; 
Fonte: Autor, (2017). 

 Depois derealizado levantamento dos locais e condições de trabalho 

desenvolvido pelos funcionários, e se averiguado as atividades desenvolvidas no 

local de trabalho de cada funcionário. Foi realizada a classificação dos riscos 

ambientais existentes no local de acordo com o item 2.1.9 descrito neste trabalho. 

Foi encontrada a situação elencada na Tabela 1 descrita acima. 

 A Tabela 3 apresentaos setores que apresentaram riscos, mas os riscos 

ergonômicos e de acidentes se repetiram em todos os setores. O trabalho em uma 

lanchonete apresenta momentos onde o ritmo de trabalho se torna excessivo e com 
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muita repetitividade. Uma alternativa seria alternar os dois funcionários de função, já 

que ambos possuem a habilidade de atender todos os setores. 

Para Carvalho (2012) a elevação e o transporte de objetos pesados são uma 

das principais causas das dores lombares, enquanto as atividades repetitivas ou que 

exigem esforço físico e uma postura inadequada estão associados a lesões dos 

membros superiores. As lesões musculoesqueléticas resultantes da movimentação 

manual de cargas e do trabalho repetitivo são muito frequentes nesta atividade. 

Segundo Mendes (2014) para prevenir a ocorrência de posturas incorretas e 

lesões musculoesqueléticas, no estabelecimento O Forneiro existe uma 

preocupação em dispor o espaço de trabalho por forma a manter acessíveis os 

equipamentos e utensílios de utilização mais frequente e a assegurar uma 

arrumação prática e eficaz das prateleiras e armários, em disponibilizar apoios 

mecânicos para o transporte de cargas (carrinhos de rodas) e o aprovisionamento 

de cargas pequenas e leves. 

Na área de recebimento e armazenagem o risco existente é o risco 

ergonômico de postura inadequada ao levantar peso, este risco é de fácil correção 

com a instrução dos trabalhadores da forma correta de se erguer cargas. No local 

será afixado um cartaz indicativo com a postura correta ao levantar peso: 

 

Figura 08 - Postura correta no levantamento de carga; 

 
Fonte: Glaser,(2015). 

 
 Segundo Carvalho (2012) asquedas do tipo escorregadelas e tropeções são 

uma das causas mais comuns deacidentes neste sector. São causadas, 



34 
 

principalmente, por água, resíduos dealimentos ou gordura no pavimento, sendo 

agravadas com o uso de calçado inadequado, caminhar demasiado depressa e 

distração. 

Para Mendes (2014) como medidas preventivas em face de este perigo e ao 

risco associado de queda, a equipa de trabalho do estabelecimento o Forneiro utiliza 

calçado adequado e antiderrapante, utiliza a sinalização de piso molhado quando 

aplicável e mantém a área de trabalho limpa e a limpeza de derrames de 

substâncias é feita no imediato 

Quantos aos riscos de acidentes, os mais observados foram os de quedas em 

decorrência do piso molhado nos momentos de maior atividade na higienização de 

alimentos e utensílios, no momento de fritura também pode ocorrer o 

engorduramento do piso, também ocorre queimaduras, cortes e mutilações ao se 

trabalhar com facas no preparo das refeições. Sugerem-se como medidas de 

prevenção treinamento dos funcionários para o uso correto dos EPIs e utilização de 

boas praticas no ambiente de trabalho, e a lavagem do piso após a etapa de fritura e 

também ao final do expediente. Em algumas situações durante o preparo das 

refeições constatou-se o arranjo físico inadequado, o que pode ser solucionado com 

uma reestruturação no modelo de preparação dos alimentos atual. 

Mendes (2014) afirma que como medidas preventivas, todas as facas e 

tesouras são mantidas afiadas e em bom estado de conservação e arrumação, a 

sua limpeza é feita em separado dos restantes utensílios e é utilizada uma tábua de 

corte adequada em tamanho e resistência face ao alimento a preparar. Os 

equipamentos de corte são mantidos com as suas proteções, para prevenir a 

ocorrência de cortes dos trabalhadores durante a sua utilização. Como forma de 

prevenir a ocorrência de queimaduras, no estabelecimento O Forneiro, os 

trabalhadores são formados e frequentemente incentivados e orientados no que diz 

respeito à manipulação de materiais quentes e à utilização de equipamentos de 

proteção individual adequados. 

De acordo com Carvalho (2012) Na restauração, as tarefas executadas 

exigem na sua maioria que os trabalhadores estejam constantemente de pé, 

provocando uma sobrecarga nas pernas, dando origem: acumulação de líquidos nos 

pés e tornozelos, varizes, má circulação sanguínea nas pernas, fadiga muscular 

localizada nas pernas, cansaço e falta de atenção. 
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 Grande parte das atividades realizadas na lanchonete necessita do uso de 

água, como a limpeza dos ambientes, e higienização de utensílios e alimentos, as 

quais propiciam um ambiente de trabalho úmido. Também se destaca a exposição 

dos funcionários ao calor, vapores e fumaça vindo do fogão e chapa, ao frio pela 

abertura de freezers e geladeiras, e ao ruído constante de alguns equipamentos. 

Como medidas de preventivas indicam-se o uso de luvas e aventais durante a 

limpeza e higienização dos locais, alimentos e utensílios, o uso regular das coifas 

para retirada do calor e substituição dos equipamentos que não se encontrarem em 

conformidade com a norma. 

 Para Mendes (2014) as medidas preventivas existentes são a ventilação e 

climatização dos locais de trabalho e especialmente na cozinha, a existência de 

períodos de repouso em zonas mais frescas por forma a aliviar a tensão causada 

pela exposição ao calor, a manutenção de água acessível ao trabalhador, para que 

possa hidratar-se e compensar o aumento de temperatura corporal e a descida da 

tensão arterial induzidas pelo calor e ainda a utilização de fardas confortáveis e 

transpiráveis. 

Carvalho (2012) afirma que na restauração o maior problema no ambiente 

térmico é a temperatura elevada existente, sendo este parâmetro mais influenciado 

pela umidade. As temperaturas baixas são mais influenciadas pela velocidade do ar, 

parâmetro que não tem tanto impacto neste setor. A utilização e determinados 

equipamentos para confeccionar os alimentos (fogões a gás, grelhadores a carvão, 

etc.) produzem gases nocivos (CO e CO2) que podem atingir concentrações 

perigosas. 

Os riscos químicos apresentados estão nos produtos químicos utilizados na 

limpeza e higienização de locais alimentos e utensílios. Observou-se também a 

presença de gases, vapores e fumaça na cocção dos alimentos. Sugere-se como 

medida preventiva o uso de luvas e mascaras, e a utilização regular da coifa e 

exaustor. Para Carvalho (2014) os riscos biológicos estão presentes nos alimentos, 

em particular nos produtos de origem animal crus. Os riscos biológicos também 

podem ter origem no contato com os resíduos alimentares, os materiais sujos dos 

clientes, nas pragas, por acumulação de sujidade e através do ar contaminado. 

Na cozinha ainda há a presença de riscos biológicos, pois pode ocorrer a 

presença de microrganismos nos alimentos a serem higienizados, aconselha-se o 
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uso de luvas e aventais na manipulação dos alimentos. Ainda é necessário ressaltar 

a importância da realização do treinamento para todos os funcionários envolvidos 

nas atividades desenvolvidas no ambiente de trabalhos, ressaltando os tipos de 

riscos e intensidade aos quais todos estão expostos. A adoção de medidas 

preventivas e ações que minimizem ou eliminem acidentes de trabalho, contribuem 

para que haja um ambiente de trabalhoseguro e com trabalhadores saudáveis e 

felizes. 

 

2.3.2. ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCO 

 

Figura 09 – Mapa de Risco da Lanchonete Robile; 

 
Fonte: Autor, (2017). 

Após a avaliação e criação do mapa de riscos nota-se que apesar de alguns 

riscos serem atenuados com a utilização correta de EPIs eles não deixam de existir, 

a partir disto é de extrema importância que todos os funcionários do local tenham 
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conhecimento dos riscos que lá existem. Sendo assim todos os envolvidos nos 

processos existentes no estabelecimento acabam por desenvolver um 

comportamento da prevenção, evitando acidentes e doenças de trabalho. Também 

através desta atitude prevencionista o colaborador terá uma mudança de 

consciência alertando ao proprietário a existência de novos riscos que venham a 

surgir. 

Para Mendes (2014) não existem situações totalmente isentas de risco, 

mesmo que sejam tomadas todas as medidas preventivas e de controle. Existe 

sempre risco, e a existência intrínseca de risco nos locais de trabalho deve ser 

analisada em termos da sua aceitabilidade para a empresa.O mapa de risco da 

lanchonete foi desenvolvido a partir das informações descritas na NR5, obedecendo 

à metodologia descrita na literatura. Este mapa de risco deverá ser afixado em local 

visível e de fácil acesso no local de trabalho, a Figura 4 apresenta o mapa de rico 

dos locais de trabalho da lanchonete. 
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3 CONCLUSÃO 

 

O mapeamento de risco é uma medida prevencionista de extrema importância 

no local de trabalho, a partir dele o empregador pode observar pontos vulneráveis 

em sua planta, o que permite melhorias no local evitando assim doenças e acidentes 

de trabalho diminuindo perdas ou quedas na produção. 

Também deve ser considerado o mapa de risco um instrumento para que o 

colaborador tome consciência dos locais onde atos inseguros podem se tornar um 

grande problema, sendo que assim o trabalhador seguirá todas as instruções e 

normas de segurança descritas para o local de trabalho. 

Neste trabalho evidenciou-se eu todos os postos de trabalho da lanchonete 

tem algum risco de pequena e media gravidade, mas todos eles podem ser 

diminuídos ou eliminados com algumas atitudes simples, como remanejamento de 

turnos e pessoal e rearranjo de posições na cozinha, também se faz necessário o 

uso de EPIs apropriados. 

Como medida inicial deve ser feito a capacitação e treinamento do pessoal 

quanto às novas medidas a serem tomadas nos locais de trabalho, assim como a 

interpretação do mapa de risco para que todos os colaboradores tenham o extinto 

prevencionista que se espera com este trabalho. 

A principal função do mapa de risco é ser uma medida prevencionista no local 

de trabalho, os riscos tanto podem ser observados pelo avaliador quanto indicado 

pelos colaboradores. Todos os envolvidos na elaboração do mapa de riscos acabam 

aderindo à atitude de cuidado e proteção a vida humana, com um custo equilibrado 

complementando então as medidas de seguranças do ambiente de trabalho. Com 

isso o local se torna adequado a legislação vigente na NR5 e portaria 25 de 29 de 

dezembro de 1994, sendo assim em conformidade para emissão de todos os 

alvarás, como de funcionamento, vigilância sanitária, bombeiros e policia militar. 

Com poucas mudanças e adequações a lanchonete se tornará um local de 

trabalho salubre isto significa que com pouco gasto e esforço e todos siarão 

ganhando. Os funcionários que terão sua saúde preservada e o empregador que 

terá seu estabelecimento funcionando dentro das normas evitando assim 

penalidades e paralização dos processos de produção por acidentes ou afastamento 

de seus colaboradores.  



39 
 

REFERÊNCIAS 

 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Portaria nº 25, de 29 de 

dezembro de 1994. 1997-2008. Disponível em: <http://trabalho.gov.br/seguranca-e-

saude-no-trabalho/legislacao/item/2980-portaria-25-1994> Acesso em: 02/09/17.  

AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Alimentos. Brasília– 

DF, 2017. Disponível em: 

<http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/Inicio/Alimentos>. 

Acesso em: 30/08/17. 

SERVIÇO DE APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA (SEBRAE). Comece 

Certo: Restaurante. 3 ed. São Paulo, 2010. 36p. Disponível em: 

<http://www.sebraesp.com.br/arquivos_site/biblioteca/ComeceCerto/Restaurante.pdf. 

Acesso em: 30/08/17. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (INBEP). Mapa de 

risco: O que é e para que ele serve? Disponível em: 

<http://blog.inbep.com.br/para-que-serve-o-mapa-de-risco/> Acesso: 04/09/17. 

NETO, N. W. História da Segurança do Trabalho. Segurança do trabalho NWN. 

Disponível em: <http://segurancadotrabalhonwn.com/historia-da-seguranca-do-

trabalho/> Acesso em: 04/09/17. 

PORTA EDUCAÇÃO. Segurança do trabalho: evolução histórica. Disponível 

em:<https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/psicologia/seguranca-do-

trabalho-evolucao-historica/42093> Acesso em: 30/08/17. 

CHAVES, A. O Que é Mapa de Riscos: Área Saúde e Segurança do Trabalho. 

Disponível em: <http://areasst.com/o-que-e-mapa-de-riscos/> Acesso em: 01/09/17. 

TRABALHO SEGURO.COM. Postaria N.º 25, de 29 de Dezembro de 1994. 

Disponível em: 

<http://www.trabalhoseguro.com/Portarias/port_25_1994_mapa_de_risco.html> 

Acesso em: 07/09/17. 



40 
 

SANTOS, J. Introdução à engenharia de segurança: Mapa de risco. Centro 

Universitário Fundação Santo André (FSA-FAENG). Engenharia de Produção -

Versão 1.0.8.8. Disponível em: 

<https://docente.ifsc.edu.br/felipe.camargo/MaterialDidatico/MECA%201%20-

%20SEG.%20DO%20AMB.%20E%20DO%20TRAB./mapa%20de%20risco.pdf> 

Acesso em: (10/09/17) 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (FINDES –

SENAI). Segurança do trabalho. Disponível em: <https://eadsenaies.com.br/cursos-

senai/seguranca-do-trabalho/> Acesso em: 03/09/17. 

FALANDO DE PROTEÇÃO. Mapa de Risco: Aprenda como fazer e descubra 

seus benefícios. Disponível em: <http://falandodeprotecao.com.br/mapa-de-risco-

aprenda-como-fazer-e-descubra-seus-beneficios/>.  Acesso em: 04/09/17. 

PANTALEÃO, S. F. Equipamento de Proteção Individual - não basta fornecer é 

preciso fiscalizar. Guia trabalhista. Disponível em: 

<http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/epi.htm> Acesso em: 08/09/17. 

SEGURANÇA TEM FUTURO. Entenda os conceitos de atos e condições 

inseguras nas causas de acidentes. Disponível em: 

<http://www.segurancatemfuturo.com.br/index.php/2016/07/21/entenda-os-

conceitos-de-atos-e-condicoes-inseguras-nas-causas-de-acidentes/>. Acesso em: 

07/09/17. 

SEGURANAÇA E SAÚDE NO TRABALHO RURAL. Qual a diferença de acidente e 

incidente?Disponível: <http://www.sestr.com.br/2012/12/qual-diferenca-de-acidente-

e-incidente.html>. Acesso em: 07/09/17. 

DDS ONLINE. Porque devo investigar os incidentes do trabalho?Disponível em: 

<http://ddsonline.com.br/dds-temas/seguranca/1100-porque-devo-investigar-os-

incidentes-do-trabalho.html>. Acesso em: 04/09/17. 

NETO, N. W. Conceito de acidente de trabalho. Segurança do trabalho NWN. 

Disponível em: <http://segurancadotrabalhonwn.com/conceito-de-acidente-de-

trabalho/> Acesso em: 05/09/17. 



41 
 

RANGEL, P. Saiba como elaborar o mapa de risco de uma empresa com 

eficiência.CIPA Online. Disponível em: <http://www.cipaonline.com.br/blog/saiba-

como-elaborar-o-mapa-de-risco-de-uma-empresa-com-eficiencia/>. Acesso em: 

06/07/17. 

MENDES, J. F. S. Projeto Individual em Contexto Real de Trabalho: Avaliação de 

Riscos em Restauração.  Mestrado em Segurança e Higiene no Trabalho. Escola 

Superior de Ciências Empresariais, Setúbal, 2014. Disponível em: 

<https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/7328/1/Joana%20Santos%2C%20n%C

2%BA%20130314013%20-%20MSHT%201%C2%BA%20ano%20 

20Projeto%20Final%20-

%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20de%20riscos%20em%20restaura%C3%A7%C3

%A3o.pdf> Acesso em: 2709/17. 

FERREIRA, N.L. et. al. Em direção a uma universidade saudável: Manual sobre 

ergonomia. Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 2001. Disponível em: 

http://www.dgrh.unicamp.br/documentos/manuais/man_dsso_ergonomia.pdf. Acesso 

em: 07/09/17. 

GLASER, T.N. Levantamento, Transporte e Descarga individual de materiais. 

Aprova concursos, 2015. Disponível em: 

https://www.aprovaconcursos.com.br/noticias/2015/06/10/levantamento-transporte-e-

descarga-individual-de-materiais/ Acesso em: 07/09/17. 

NORMATIVA SAÚDE. Mapa de risco. Disponível 

em:<http://normativasaude.com.br/index.php/mapa-de-risco/> Acesso em: 23/09/17. 

DDS ONLINE. Segurança do trabalho em restaurantes. Disponível em: 

<http://ddsonline.com.br/dds-temas/39-seguranca/451-seguranca-no-trabalho-em-

restaurantes.html>. Acesso em: 23/09/17. 

CENTRO DE VIGILANCIA SANITÁRIA (CVS)- SÃO PAULO. Vigilância Sanitária em 

serviços de alimentação: um olhar para os trabalhadores, 2014. Disponível em: 

<http://www.cvs.saude.sp.gov.br/ler.asp?nt_codigo=580&nt_tipo=0&te_codigo=19>   

Acesso em: 25/09/17. 



42 
 

FILHO, J.M. Atos e condições inseguras: conceitos e exemplos. Boletim CIPA- 

faculdade de engenharia de Ilha Solteira, 2014. Disponível em: 

<http://www.feis.unesp.br/Home/cipa/boletim-cipa-09-10-14---atos-e-condicoes-

inseguras.pdf>Acesso em: 22/09/17. 

GARDINALLE, J.R. Manual de prevenção de acidentes e doenças do trabalho. 

2017. Disponível em: <http://www.trajanocamargo.com.br/wp-

content/uploads/2012/05/seguranca_no_trabalho.pdf> Acesso em: 22/09/17. 

ZOCCHIO, A. Prática da prevenção de acidentes: ABC da segurança do 

trabalho. 6. Ed. Ver. E ampl. São Paulo. Editora Atlas, 1996. 

ODDONE, I. et. al. Ambiente de trabalho: a luta dos trabalhadores pela saúde. 

São Paulo: Editora Hucitec, 1986. 

CARVALHO A. C. S. Identificação e Avaliação de Riscos da “Casa de Frangos 

de Portugal”. Escola Superior de Ciências empresariais, 2012. Disponível em: 

<https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/3881/1/Projecto%20final%20PDF.pdf> 

Acesso em:26/09/17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



43 
 

ANEXOS 

 

Anexo 1- Checklist para avaliação do local de trabalho; 

Checklist para confecção de mapa de riscos 

Avaliador: Data: 

Setor/ função: SIM NÃO Observações 

Risos Físicos 

Existe ruído no local?       

Existe ruído dos equipamentos?       

Existe calor excessivo no local?       

Existe problema com frio no local?       

Existe problema de umidade no local?       

Existem medidas de proteção(EPI/EPC)?       

Outras considerações?       

  

Riscos Químicos 

Existem produtos químicos no local?       

Existe emissão de gases, vapores,fumo e neblinas 
no local? 

      

Existem medidas de proteção(EPI/EPC)?       

Outras considerações?       

 Continua... 
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Continuação... 

Riscos Biológicos 

Existe alguma forma de contaminação por fungos, 
vírus, bactérias, protozoários entre outros na seção? 

      

Existem problemas de parasitas?       

Existem medidas de proteção(EPI/EPC)?       

Outras considerações?       

  

Riscos ergonômicos 

O trabalho exige esforço físico pesado?       

O trabalho é exercido em postura incorreta?       

O trabalho é exercido em posição incômoda?       

O ritmo de trabalho é excessivo?       

Há excesso de responsabilidade ou acúmulo de 
função? 

      

Existem medidas de proteção(EPI/EPC)?       

Outras considerações?       

  

Riscos de acidentes 

Com relação ao arranjo físico, os corredores 
e passagens estão desimpedidos e sem obstáculos? 

      

Os materiais ao lado das passagens estão 
convenientemente arrumados? 

      

Os serviços de limpeza são organizados na seção?       

O piso oferece segurança aos trabalhadores?       

Continua... 
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Continuação... 

As máquinas e equipamentos estão em bom 
estado? 

      

As ferramentas utilizadas são adequadas?       

Os dispositivos de segurança das máquinas 
atendem às necessidades de segurança? 

      

Existem máquinas ou equipamentos com fios soltos 
semisolamento? 

      

A iluminação é adequada e suficiente?       

A sinalização no local é eficiente?       

Existem medidas de proteção(EPI/EPC)?       

Outras considerações?       

  

 

  


