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RESUMO 
 
Este estudo impulsionou-me a desvendar, sobre os cuidados com a saúde dos 
soldadores nos estaleiros brasileiros, os quais fazem parte de um enorme 
contingente de trabalhadores especializados com vasto conhecimento nos 
processos de soldagem, os quais encontram-se expostos no seu dia-a-dia a vários 
riscos ocupacionais, além dos acidentes de trabalho, doenças profissionais e as 
pressões geradas pelo capitalismo global da produção. O objetivo geral é pesquisar 
se existem estudos brasileiros publicados no Brasil no período entre 2010 e 2016, 
com foco nos riscos ocupacionais e nos efeitos à saúde destes soldadores. Os 
objetivos específicos desta pesquisa são os de identificar, interpretar e apresentar as 
evidências que emergem destes estudos científicos, através da análise qualitativa 
realizada nas bases de dados LILACS, MEDLINE , SCIELO e periódicos da Capes 
foram selecionados 06 estudos que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão 
estabelecidos. Na discussão percebeu-se a dificuldade no relacionamento entre 
empregadores e trabalhadores, o descaso com a saúde dos soldadores, a falta de 
capacitação, Equipamentos de proteção coletiva (EPC) e Equipamentos de proteção 
individual (EPI) inadequados e inexistentes, ambientes de trabalho inseguros, 
dificuldade de acesso dos pesquisadores aos estaleiros, pesquisadores de áreas 
distintas desenvolvendo trabalhos sobre a mesma temática de forma multidisciplinar, 
interdisciplinar e transdisciplinar. Conclui-se que existe a necessidade de ampliar os 
investimentos em pesquisas sobre segurança e saúde dos soldadores nos 
estaleiros, aperfeiçoar os estudos, desenvolver EPC e EPI ergonomicamente 
adequados visando a melhoria nas condições de trabalho, mais ação política 
empresarial na gestão de pessoas, intensificar a capacitação e o aumento de estudo 
de forma multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. 
 
Palavras chave : Soldadores, Saúde, Segurança, Riscos ocupacionais, Estaleiros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

The present study impelled me to an insight into the health care of welders in 
Brazilian shipyards, as they are part of a large contingent of specialized personnel, 
with extensive knowledge in welding processes. They are exposed daily to various 
occupational hazards, besides occupational accidents, occupational diseases and 
the pressures generated by the global capitalism. The aim of this study is to 
investigate if there are Brazilian studies, published in Brazil between 2010 and 2016, 
focusing on occupational hazards and health effects involving welders. The specific 
targets of this research are to identify, interpret and present the evidences that 
emerge from these scientific studies. For this, qualitative analysis was carried out in 
the LILACS, MEDLINE and SCIELO data bases, and also Capes papers. Six studies 
were selected based on the inclusion and exclusion criteria established. In the 
discussion, we can observe the difficulty in the relationship between employers and 
workers, neglect with welders' health, lack of training, inadequate or non-existent 
personal and collective protective equipment (PPE and CPE), unsafe working 
environments, difficulty for researchers to access shipyards, researchers from 
different areas developing works about the same topics in a multidisciplinary, 
interdisciplinary and transdisciplinary way. We concluded that there is a need to 
increase investment in research on the safety and health of welders in the shipyards, 
to improve studies and to develop PPE and CPE ergonomically adequate in order to 
improve working conditions, more business policy actions in people´s management, 
to intensify training and the increase of study in a multidisciplinary, interdisciplinary 
and transdisciplinary way. 
 
Keywords : Welders, Health, Safety, Occupational risks, Shipyard. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Minha experiência profissional em um estaleiro  

Ao longo de minha vivência profissional como Técnico em Segurança do 

Trabalho, 06 (seis) anos foram nas instalações de um estaleiro multinacional 

localizado no Rio de Janeiro e dedicados aos trabalhos de prevenção de acidentes, 

munindo os trabalhadores com conhecimentos específicos sobre os riscos e efeitos 

laborativos nos seus organismos, dando-lhes suporte através dos programas de 

prevenção que abordam as doenças profissionais e do trabalho, no 

acompanhamento de atividades de altíssimo risco, como trabalhos a quente e a frio 

(pintura), com radiação ionizante e não-ionizante, em espaços confinados e 

trabalhos em altura, na desgaseificação e limpeza de tanques e outros 

compartimentos das embarcações, realizando ações básicas de primeiros socorros e 

outras, cujas atividades prevencionistas, sem dúvida, foram de extrema relevância à 

classe trabalhadora da indústria naval, na qual os soldadores eram o que mais se 

expunham aos riscos e às doenças do trabalho. 

No respectivo estaleiro, o modelo de gestão era de origem asiática para todos 

os departamentos e com claras diretrizes, principalmente na execução das tarefas, 

que baseava-se na capacitação interna ou externa através de cursos ministrados por 

profissionais com muita experiência na profissão, onde se primava, em primeiro 

lugar, pela segurança do trabalhador, do profissional e do ser humano, este último 

fundamental para o processo nas suas instalações industriais, na qualidade total, no 

controle dos gastos desnecessários, no tempo/prazo para a entrega de seu produto 

final e aos efeitos negativos ao meio ambiente. 

Existia um programa interno de visitação ao estaleiro para clientes externos, 

onde muitas instituições de nível fundamental, médio, técnico, universitário, 

especialização e de saúde do trabalhador tinham livre acesso para conhecerem e 

desenvolverem seus trabalhos nos processos de construção de uma embarcação, 

objetivando pesquisas/estudos e/ou palestras sobre segurança e saúde do 

trabalhador com a participação do Serviço Especializado em Segurança e Medicina 

do Trabalho (SESMT), a fim de desenvolverem seus conhecimentos científicos e 

profissionais. Também foi autorizada, pelo estaleiro, uma pesquisa a médio prazo 
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para uma empresa multinacional que estava se instalando no Brasil, no qual o 

produto a ser desenvolvido relacionava-se à proteção respiratória individual e 

coletiva, com intensa troca de conhecimento e a participação efetiva do SESMT, dos 

trabalhadores e dos gestores de cada área. 

Com isto o setor de Segurança e Saúde do Trabalho (SST) possuía um local 

de destaque dentro do organograma da empresa, isto é, assessorava tanto a 

superintendência quanto a direção de produção do estaleiro, facilitando as ações 

junto a cada gerente de divisão. 

Os soldadores também possuíam um enorme papel de destaque nesta 

organização e na classe trabalhadora, uma vez que, no entendimento dos gestores, 

eram eles que utilizavam a matéria prima bruta, o aço, desde a preparação das 

chapas até o fechamento de suas embarcações com qualidade total. 

E foi assim que comecei a aprender com estes profissionais os processos de 

trabalho, a fim de correlacionar toda a legislação trabalhista relacionada a SST às 

minhas atribuições como especialista, de entendê-los em seu dia a dia, perceber as 

dificuldades para se protegerem com relação aos riscos nos ambientes, os quais 

possuiam todo o apoio organizacional e disponibilidade para utilização dos 

equipamentos de proteção coletiva (EPC) e dos equipamentos de proteção (EPI), 

todos de melhor qualidade. 

Neste período, ocorreram quatro fatos constatados in loco, que muito me 

marcaram, tanto profissionalmente como para experiência de vida.  

O primeiro foi o adoecimento de um grupo de soldadores expostos de forma 

habitual e permanente a fumos metálicos, que exerciam as suas atividades 

aproximadamente entre 10 (dez) a 15 (quinze) anos. Após exames específicos, 

foram afastados dos trabalhos de soldagem definitivamente e realocados dentro de 

seu setor para desenvolverem tarefas administrativas. Todavia, visivelmente ficaram 

abalados psicologicamente e até sentido-se culpados e rebaixados por terem 

acometido este tipo de doença ocupacional. 

Logo em seguida,  em outro grupo do setor de fundição bruta da carcaça dos 

motores, o fundidor que trabalhava no alto-forno e outros acabadores dos moldes 

fundidos sinalizaram nos exames periódicos indícios de uma possível 

pneumoconiose, devido a inalação dos fumos metálicos, gases liberados do forno e 
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dos particulados sólidos oriundos do desmonte dos moldes. Por ordem médica, o 

primeiro foi afastado imediatamente e os demais encaminhados para exames de 

espirometria. 

O segundo deu-se pela decadência da indústria naval no Brasil em relação à 

Coreia, época que o estaleiro foi comprado por um novo acionista, um brasileiro, que 

já iniciou sua péssima administração almejando reduzir drasticamente o quadro de 

empregados com demissões em massa e terceirização, provocando reação imediata 

dos trabalhadores através de uma greve que permaneceu por 23 (vinte e três) dias e 

sem executar qualquer atividade/tarefa no estaleiro. Também precarizou as 

condições e os ambientes de trabalho, a alimentação no café da manhã, almoço, 

lanche da tarde, jantar e lanche da madrugada, economizou dinheiro com a 

reutilização de nossos uniformes através de uma má higienização, reduziu na 

aquisição dos EPC e EPI, atrasou o pagamento de nossos salários, estimulou os 

desligamentos e a criação de uma cooperativa a partir de uma gestão dos próprios 

trabalhadores demitidos. 

O terceiro e muito importante foi ter aprendido a conviver  diariamente e 

simultaneamente com todos os riscos ocupacionais, como os físicos, destacando o 

calor e o frio, o ruído intermitente e de impacto, a radiação ultravioleta e 

infravermelha originárias dos processos de soldagem, a radiação X e a gama; os 

químicos, fumos e poeiras metálicas, os gases, os hidrocarbonetos aromáticos da 

pintura, os ácidos da decapagem de chapas; os ergonômicos, postura inadequada 

devido à arquitetura e construção das embarcações, onde os espaços confinados 

eram gerados, dificultando a entrada e a saída, a movimentação, a carga extenuante 

das tarefas e de horários de dia e a noite, plantões no final de semana; os 

biológicos, onde não presenciei nenhum registro de doenças nos trabalhadores; e os 

de acidente, onde os mais comuns eram de trabalho em espaços confinados, altura, 

probabilidade de princípios de incêndio, a quebra dos filetes de aço das lixadeiras de 

alta rotação, a deficiência de ar natural renovado, sendo necessária a utilização de 

uma ventilação forçada, iluminação insuficiente devido ao fechamento dos blocos e 

cavernas, risco de choque elétrico e queimadura. 

O quarto e mais marcante deu-se quando um colega, que era Supervisor de 

Pintura e recentemente aposentado, decidiu retornar ao trabalho pela cooperativa 

criada no estaleiro, com intuito de prestar os mesmos serviços com a qualidade de 
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outrora. Este fora convocado para executar uma tarefa de pintura em todo o costado 

(a lateral) de um petroleiro, com aproximadamente 15,00 metros de altura, utilizando 

um guindaste improvisado pelo gerente do setor de pintura e que tinha sido 

condenado tecnicamente pelo setor de manutenção e pelo SESMT do estaleiro, 

ocasionando a sua queda. Mesmo utilizando corretamente o seu cinto de segurança 

e atado à caçamba de trabalho, veio a óbito imediato por politraumatismo e a cena 

foi marcante, pois eu e outro colega prestamos os primeiros socorros sem o mínimo 

êxito.  

A partir destes fatos ocorridos diariamente na lida, durante minha formação 

técnica em segurança do trabalho, no meu relacionamento e nos ensinamentos 

empíricos que estes soldadores e demais trabalhadores me repassaram, nos 

depoimentos de profissionais de diversas áreas de atuação, no desenrolar dos meus 

estudos no mestrado, dos estudos realizados para a elaboração de minha 

dissertação e pelos meus professores, observei que as indústrias no Brasil ainda 

caminham lentamente no que diz respeito a uma gestão participativa e consciente 

quanto à segurança e à saúde do trabalhador, investindo o mínimo necessário 

dentro do que exige as NR, isto é, somente comprando os EPI básicos, 

preocupando-se com os gastos e adquirindo EPC de segunda linha e focados 

somente em gerar recursos e receita com a produção, abusando e banalizando o 

esforço e a responsabilidade destes trabalhadores para garantir os seus sustentos. 

 

1.2 Objetivo Geral 

Tem-se com objetivo geral pesquisar se existem estudos nacionais publicados 

no Brasil no período entre 2010 e 2016, com foco nos riscos ocupacionais e nos 

efeitos à saúde dos soldadores, a fim de contribuir para a implantação de ações 

prevencionistas em segurança e saúde no trabalho e na redução e no controle das 

doenças ocupacionais relacionadas a todos os riscos aos quais estão expostos.  

 

1.3 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos foram identificar, interpretar e apresentar as 

evidências que emergem nestes estudos científicos e concluir as inter-relações nas 
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pesquisas encontradas sobre os riscos ocupacionais, bem como os efeitos à saúde 

dos soldadores. 

 

1.4 Hipótese  

É a relação entre os riscos, os efeitos ao organismo e as condições de 

trabalho que impactam diretamente na saúde dos soldadores. 

 

1.5 Objeto de estudo 

É a saúde dos soldadores que trabalham nos estaleiros brasileiros. 

 

1.6 Situação-problema 

Um dos maiores problemas nos dias de hoje com os soldadores em estaleiros 

nacionais, é a exposição aos riscos ambientais, aos altos índices de incidentes e 

acidentes, as doenças ocupacionais e a falta de atenção dos empresários e das 

autoridades de fiscalização quanto aos  cuidados com a saúde, justificando com 

ações imediatistas, a fim de minimizar as taxas de frequência e a taxa de gravidade, 

evitando danos e perdas para as empresas, bem como a saúde dos soldadores. 

Silva (2012, p. 3) discute que, em face do rápido aquecimento das demandas 

na construção, operação e reparos navais, grande parte das empresas deste 

segmento associou-se a outras empresas nacionais e/ou internacionais para 

viabilizar a permanência no mercado e, neste momento de clara reconstrução da 

indústria naval brasileira, diversos desafios foram levantados, tais como a 

necessidade de alto contingente de trabalhadores diretos e indiretos, a pouca 

disponibilidade de profissionais qualificados no mercado de trabalho, a cultura 

incipiente de Segurança, Saúde e Meio ambiente (SMS), a necessidade de 

reavaliação dos comportamentos e atitudes das lideranças em relação à SMS, o 

número reduzido de empresas certificadas com sistema de gestão e a necessidade 

da adequação das empresas às Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE). 
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 Como consequência destas dificuldades, podemos auferir que o mercado 

frequentemente absorve profissionais sem qualificação adequada, empresas sem 

tradição na área de segurança do trabalho e estrutura deficitária na gestão. 

Conforme explica Lapa 

 

Estimativas indicam que temos 10 acidentes de trabalho potenciais por 
homem/hora no Brasil. Este cenário justifica a investigação e a discussão 
dos aspectos comportamentais envolvidos na gestão de segurança em 
busca de como e os porquês dos acidentes, a avaliação da prática de 
gestão que está produzindo esses resultados e de como podemos atuar 
para a sua melhoria, além da discussão do papel e da participação dos 
gerentes na Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional. (LAPA, 2005, p. 
27) 

 

Neste contexto, o fator humano mostra-se fundamental como elemento 

diferenciador nas ações que precisam ser tomadas para evitar acidentes e doenças 

ocupacionais. 

Assim, pode-se observar as ocorrências de acidentes na indústria naval, na 

Tabela 1, informadas pela fiscalização de obras de construção de um setor da 

Petrobras, apresentando o quantitativo de fatalidades, acidentes com afastamento e 

sem afastamento, incidentes e desvios na montagem e reparos industriais destinados 

as suas estruturas offshore, realizados em estaleiros brasileiros, no período entre 

2006 a 2009. 

 

 

 

 

Tipo de ocorrência 2006 2007 2008 2009 

Fatalidade 9 15 18 7 

Acidente com afastamento 437 503 443 420 

Acidente sem afastamento 4.281 4.614 4.513 4.426 

Incidente 1.741 6.231 9.849 15.058 

Desvio 59.704 731.503 672.283 828.565 

Total de Horas/Homem a 
Exposição ao Risco – HHR 563.896.519 661.179.760 749.085.421 865.089.052 

Tabela 1  - Quantitativo de ocorrências no período entre 2006 e 2009. 

Fonte:  Disponível em: <file:///C:/Users/Marco%20Balthazar/Desktop/62257.pdf>. Acesso em 18 outubro 
de 2015. 
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Após a apresentação da Tabela 1, observa-se que, mesmo com o aumento 

das horas/homens com exposição ao risco (HHR), o índice de fatalidade, de 

acidente com afastamento e sem afastamento ter reduzido, o índice de incidente 

(evento imprevisto e indesejável que poderia ter resultado em dano à pessoa, ao 

patrimônio próprio ou de terceiros ou impacto ao meio ambiente), e o desvio  

(qualquer ação que se encontra em não conformidade – NC - com as normas de 

trabalho, procedimentos, requisitos da legislação nacional, e os que têm 

potencialmente condições de conduzir direta ou indiretamente danos às pessoas, ao 

patrimônio próprio ou de terceiros), é elevado em relação aos anos anteriores, 

evidenciando-se que poucas ações por parte dos empresários são tomadas para 

mitigar ou até eliminar os riscos. (grifo nosso) 

Conforme informado no dia 14/03/2012, às 16h18min, pelo UOL Notícias, o 

Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF) registrou em 2011 

pelo menos 1.606 acidentes de trabalho envolvendo funcionários efetivos e 

terceirizados da Petrobras na Bacia de Campos, na região norte do Rio de Janeiro. 

O estudo aponta que cinco operários morreram enquanto trabalhavam nas 

plataformas de exploração de petróleo. (UOL NOTÍCIAS COTIDIANO, 2012). 

Na entrevista com Maria das Graças Alcântara, assistente social responsável 

pelo departamento no Sindipetro-NF, soube-se da existência de um Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC) que o Sindipetro NF conseguiu na Justiça sobre o 

assunto, entretanto, muitos casos deixam de ser registrados pela Petrobras, mesmo 

enviando as cópias da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), bem como 

muitas empresas terceirizadas deixam de registrar e enviá-las ao Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS). (SINDIPETRO-NF, 2012). 

Dos 1.606 casos registrados, o sindicato afirma que apenas 178 pessoas 

foram afastadas e somente dez deram entrada no benefício previdenciário pelo 

INSS, após mais de 15 dias de afastamento. (UOL NOTÍCIAS COTIDIANO, 2012). 

"Eu acredito que há funcionários que, mesmo sem condições de trabalhar, 

são deslocados para funções administrativas, por exemplo. (...) O trabalhador só 

procura o sindicato quando o problema fica mais grave", relata Alcântara. (UOL 

NOTÍCIAS COTIDIANO, 2012).  
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De acordo com a Tabela 1, através dos dados apresentados, torna-se 

evidente as deficiências no tratamento dos incidentes e dos desvios organizacionais 

relacionados à segurança, dos cuidados com os riscos, às difíceis condições de 

trabalho e à saúde dos soldadores nos estaleiros brasileiros, no desenvolvimento de 

suas atividades, que poderão contribuir para a ocorrência legítima de acidentes e 

doenças ocupacionais, necessitando que sejam colocadas em prática as 

ferramentas de gerenciamento dos riscos já existentes, a fim de assegurar que estes 

trabalhos só sejam realizados após a constatação da ausência de ambientes 

inseguros e que somente sejam executados por trabalhadores realmente 

qualificados/capacitados operacionalmente e em SMS. 

Corretas as palavras de Dejours (1992), quando afirma que quanto menos 

conscientizados tiverem em segurança com relação à exposição aos riscos em suas 

atividades, mais conformados eles serão, gerarão mais produção para a empresa e 

menos sentido e atenção às doenças do trabalho.  

Assim, o conceito de saúde/doença no trabalho é um tema relevante a ser 

acessado, porém geralmente não está explícito. Todavia, algumas medidas podem 

proporcionar melhores condições no trabalho através de pequenas mudanças.  

Dejours (1992) afirma que algumas mudanças paliativas têm um curto 

reconhecimento, pois quando o trabalhador se adapta a essa nova condição, 

percebe que seu problema vai além, não lhe proporcionando melhoria no contexto 

mais geral do trabalho. (COELHO & PPAPARELLI, 2013). 

 

1.7 Justificativa e relevância 

A escolha deste tema ocorreu em função do meu conhecimento científico e 

empírico sobre SST nas atividades dos soldadores em estaleiros nacionais, assim 

como necessidade da verificação das evidências de estudos no Brasil que revelam a 

informação sobre os riscos a que estão expostos e a consequência à saúde destes 

profissionais nestes ambientes e, se existe a implantação das boas práticas de 

gestão empresarial evidenciadas nas NC às NR pelo MTE, afetando diretamente a 

saúde, a produção e as atividades a serem desenvolvidas de forma insegura por 

estes especialistas em soldagem, as quais vêm promovendo graves acidentes de 

trabalho e doenças ocupacionais devido a realidade crítica em que se encontram 



26 

estas instalações da construção naval nas atividades de solda, em função da 

insuficiência dos EPC e EPI e pela falta de capacitação em segurança do trabalho. 

A elaboração da conclusão dos resultados contribuirá para uma análise crítica 

acerca da necessidade do aumento nas pesquisas/estudos sobre para a área de 

segurança e a saúde dos soldadores envolvidos, diretamente ou indiretamente. 

 

1.8 Minha inquietação 

A problematização em relação aos soldadores/trabalhadores causa-me 

preocupação constantemente, em virtude das evidências constatadas ao longo dos 

anos como profissional na área de Segurança do Trabalho e dos meus estudos 

relacionados ao assunto, vivenciando incidentes, acidentes de trabalho e doenças 

ocupacionais, nos trabalhos de campo e em conversas com colegas acometidos por 

deficiências respiratórias primárias, crônicas e agudas, elaborando o Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), analisando os resultados quantitativos das 

avaliações ambientais e os índices biológicos obtidos no Programa de Controle 

Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), nas avaliações conjuntas do nexo causal 

entre as atividades, riscos e exposição relacionados à saúde destes soldadores.  
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2- REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Os primórdios da história da medicina segundo H ipócrates 

Hipócrates (460-377 a.C.), na Grécia, a quem é reconhecida a paternidade da 

Medicina, é considerado o autor dos fundamentos epidemiológicos. (PEREIRA & 

VEIGA, 2014). 

Entre os gregos, o incentivo às práticas desportivas certamente se ligava a 

ideia de equilíbrio orgânico pelos elementos força e beleza , para a almejada 

estabilidade entre corpo e a alma, a que se somaram os conhecimentos científicos e 

a notória atuação empírica do mestre Hipócrates, Pai da Medicina . (OLIVEIRA 

2001) (grifo nosso) 

Conforme Pereira & Veiga (2014), Hipócrates nos seus textos tentou 

descrever as doenças através de uma visão racional e métodos científicos, ao invés 

de se fundamentar em argumentos sobrenaturais, como a religião, os mitos e as 

superstições, fazendo observações acerca da propagação das doenças e ainda 

sobre a forma como estas populações eram afetadas. 

Hipócrates em seu tratado Ares, Águas e Lugares , estudou sobre a 

correlação das doenças com o clima, água, solo e ventos predominantes, sendo 

apresentadas descrições de doenças relacionadas com águas paradas em pântanos 

e lagos, tendo como exemplo a malária. (PEREIRA & VEIGA, 2014) (grifo nosso) 

Esse conhecimento só viria a ser sustentado através de evidências científicas 

milhares de anos depois, com a descoberta do microscópio e com a identificação 

dos microrganismos, dentre outros instrumentos de diagnóstico (PEREIRA & VEIGA, 

2014). 

Citam Pereira & Veiga (2014), que Hipócrates também identificou doenças 

quentes e frias e, respectivamente com tratamentos frios e quentes, apesar destes 

serem um processo complexo de identificação na época. 

Foi descoberto em suas descrições um caso de difteria em uma mulher com 

anginas que vivia em Aristion. Sua enfermidade começou na língua com a voz 

inarticulada, língua vermelha e com manchas. No primeiro dia tiritou de frio e em 

seguida sentiu calor. No terceiro dia teve calafrios, febre aguda, inflamação 
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avermelhada e dura em ambos os lados do pescoço e do peito, com as 

extremidades frias e lívidas, respiração agitada, inalando as bebidas pelo nariz, não 

podendo engolir, com evacuações e urina suspensas. No quarto dia todos os 

sintomas agravaram e no quinto dia veio à morte. (ALTMAN, 2014)  

A partir  do seu grande mérito e ganho para os nossos dias na medicina, 

iniciou-se os estudos através de métodos científicos na cura das doenças 

consideradas hoje de caráter curativo, porém, já identificando as doenças de poucos 

trabalhadores, iniciando assim a literatura e os registros clínicos das doenças no 

trabalho. (BATISTELLA, 2007). 

 

2.2 Os primórdios das doenças do trabalho segundo B ernardino Ramazzini 

Na Idade Moderna, em 1700, Bernardino Ramazzini, célebre médico italiano, 

considerado o pai da Medicina do Trabalho, utilizou em suas observações empíricas 

a primeira classificação e sistematização de doenças do trabalho, extraindo um 

método de sua análise na perspectiva da integralidade. Em sua obra De morbis 

Artificum Diatriba,  que é considerada por autores nacionais e internacionais como 

um marco na análise e ordenamento das enfermidades do trabalho. 

(VASCONCELLOS & GAZE, 2009) (grifo nosso). 

Qual a sua ocupação ? Perguntava Ramazzini. Uma pergunta banal, mas de 

grande significado para a Medicina, especialmente para a Medicina do Trabalho. 

(VASCONCELLOS, 2009) (grifo nosso). 

Foi justamente essa simples pergunta que mais contribuiu para celebrizar 

Bernardini Ramazzini, quando no século XVII, incorporou ao interrogatório dos 

trabalhadores doentes, na linguagem da época, a indagação: que arte exerce ? 

Ramazzini (2000) apud Vasconcellos e Gaze (2009) explica sobre as 

sistematizações e classificações relacionadas às doenças do trabalho e cita que  

“[...] é evidente que em uma só cidade, em uma só região, não se 
exercitam todas as artes, e, de acordo com os diferentes lugares, são 
também diversos os ofícios que podem ocasionar várias doenças. Das 
oficinas dos artífices, portanto, que são antes escolas de onde saí mais 
instruído, tudo fiz para descobrir o que melhor poderia satisfazer o paladar 
dos curiosos, mas, sobretudo, o que é mais importante, saber aquilo que se 
pode sugerir [...] contra as doenças dos operários. (RAMAZZINI, 2000, p.21 
apud VASCONCELLOS e GAZE, 2009). 
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Como cita Vasconcellos & Gaze (2009), sua obra, plural e eclética, é fonte 

inesgotável de novos olhares e interpretações, possibilitando identificar aspectos 

que surpreendem pela contemporaneidade, ora por serem mais avançados que o 

tempo presente.  

Este levantamento preliminar promove um diálogo com a sua obra, cuja 

abordagem sistematizadora das variáveis da saúde do trabalhador evidencia o seu 

método, centrado na perspectiva da totalidade. (VASCONCELLOS & GAZE, 2009). 

As doenças do trabalho, analisadas sob as esferas clínica, epidemiológica e 

legal, geram classificações e sistematizações sobre o processo produtivo que não se 

relacionam entre si e não incorpora a variável integralidade, um dos pilares do 

modelo de atenção a saúde, com a observação do mundo do trabalho. 

(VASCONCELLOS & GAZE, 2009). 

Ramazzini (1700) apud Estrêla (2000) explica que  

 

Cumprindo o meu propósito, direi que é justo velar pela incolumidade dos 
coveiros, cujo ofício é tão necessário, porque sepultam na terra os corpos 
dos mortos, junto com os erros dos médicos, devendo, pois, a arte médica 
compensá-los com algum benefício por sua própria dignidade ameaçada. 
(RAMAZZINI, 1700, p. 103 apud ESTRÊLA 2000, p.103) 

 

As análises sobre as doenças relacionadas ao trabalho têm múltiplas 

entradas de observação, principalmente, na esfera clínica, onde surge o diagnóstico 

e o tratamento, a epidemiologia, a determinação e a distribuição legal, através do 

nexo com o trabalho. Nelas são observados os fatores causais presentes nos 

distintos processos e ambientes de trabalho, os grupos de trabalhadores expostos, 

de acordo com as atividades que desenvolvem, e as diversas formas de 

adoecimento que os acometem, em decorrência do tipo de trabalho e da forma como 

se realiza. (VASCONCELLOS & GAZE, 2009). 

Explica Ramazzini (1700) apud Estrêla (2000, p. 70) que a responsabilidade 

do médico era frequentemente invocada diante dos sofrimentos dos trabalhadores, 

como nas doenças dos gesseiros  

É primordial dever do médico restituir, no possível e quanto antes, a saúde 
desses homens com adequados e generosos remédios; muito se ouve aos 
pobres obreiros implorarem a seus médicos que os matem ou os salvem. 
(VASCONCELLOS & GAZE, 2009, p.23). 
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Mesmo ao não tratar da responsabilidade médica, ainda assim Ramazzini 
(1700) apud Vasconcellos & Gaze (2009) expunha a sua crítica:  

 

Admira-se que, por vez, ao surgirem graves epidemias de febres malignas, 
pleurises e outras doenças populares, os médicos fiquem imunes, talvez por 
privilégio de sua arte; isso não se atribuiria tanto às precauções tomadas 
pelos médicos, quanto ao exercício que fazem e à alegria do espírito 
quando retornam a seus lares, bem remunerados.(RAMAZZINI,1700, p.103 
apud VASCONCELLOS & GAZE, 2009, p.224). 

 

Rosen (1910-1977) observa que a obra de Ramazzini é síntese de todo o 

conhecimento sobre a doença ocupacional, desde os primórdios e, também, um solo 

para novas investigações; é, assim, um olhar ao passado e uma intimação a um 

desenvolvimento futuro (ESTRÊLA, 1994, p.85).  

Retomando a celebre obra de Ramazzini, “De Morbis Artificium Diatriba” 

(As doenças dos trabalhadores), traduzida por Raimundo Estrêla e contendo o 

aporte da Fundacentro em 2000, consegue relacionar 54 doenças e relatar todo o 

sofrimento dos trabalhadores , sendo que as que possuem maior similaridade com 

os Soldadores nesta pesquisa e expostos aos agentes químicos são os 

Douradores , Químicos , Oleiros , Estanhadores , Ferreiros , Bronzistas , 

Amoladores , uma vez que todos podem adquirir comprometimento pulmonar 

irreversível através dos metais inalados e ingeridos, pois serviram como base para 

os estudos contemporâneos. (grifo nosso) 

 

2.3 A Psicodinâmica do Trabalho, o prazer, o sofrim ento e a banalização social 

segundo Christophe Dejours. 

O início da Psicodinâmica do Trabalho no Brasil deu-se com o lançamento do 

livro A Loucura do Trabalho  (1987) de Christophe Dejours, como uma nova 

proposta teórica trazida pela obra, sendo muito importante no mundo atual do 

trabalho, porque até então, os cursos de administração, psicologia organizacional e 

engenharia ensinavam e pesquisavam sob a ótica praticamente exclusivista do 

capital e o trabalhador tinha que se adaptar aos novos modelos que foram surgindo 

desde a primeira revolução industrial em 1760, na Inglaterra, e ultimamente com a 

Qualidade total, Reengenharia, etc. (BUENO & MACEDO, 2012). (grifo nosso) 
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A Psicodinâmica do Trabalho (diagrama 1) onde Dejours trata (1994) 

Não é uma disciplina voltada somente para a produção de conhecimento 
sobre as relações entre sofrimento, prazer e trabalho (...) o sofrimento não é 
um objeto de pesquisa como os outros. A palavra autêntica, pronunciada 
sobre o sofrimento, é quase sempre, ao mesmo tempo, demanda de auxílio. 
(DEJOURS, 1999, p. 215).  

 

Dejours defende então que “a pesquisa é também uma ação, e a investigação 

é também uma prática, ou melhor, uma práxis, relações sociais e as reflexões 

políticas, econômicas e morais” (DEJOURS, 1999, p. 215). 

O Trabalho, o Prazer, o Sofrimento (1994) e a Banalização da Injustiça 

Social  (1994) pela teoria Dejouriana, passou a ser definida utilizando a proposta por 

Philippe Davezies, na qual o “trabalho é a atividade manifestada por homens e 

mulheres para realizar o que ainda não está prescrito pela organização do trabalho” 

(DEJOURS, 1994, p. 65). (grifos nossos) 

Dejours fortalece a sua afirmativa quando fala que: 

 

[...] o trabalho seria, então, a criação do novo, do inédito, a partir do ajuste 
da organização prescrita do trabalho às situações reais, exigindo iniciativa, 
inventividade, criatividade, além de formas de inteligência específicas 
análogas à engenhosidade. O trabalho é, por definição, humano, uma vez 
que é mobilizado justamente ali onde a ordem tecnológico-maquinal não é 
suficiente. (DEJOURS, 1994, p. 65) 

 

Nesta perspectiva, destaca-se a importância central da organização do 

trabalho, entendida como a principal determinante das vivências de prazer-

sofrimento, cujas condições do trabalho em que é realizado pode transformá-lo em 

algo agradável e fortalecedor da identidade ou em uma experiência penosa e 

dolorosa, levando ao sofrimento.  

Esse sofrimento decorre do confronto entre a subjetividade do trabalhador   

e as restrições das condições socioculturais e ambientais, relações sociais e 

organização do trabalho, que por sua vez são reflexos de um modo de produção 

específico, citado por Mendes e Morrone (2002). (grifo do autor) 

Dejours inicialmente estudava as doenças relacionadas ao trabalho e 

posteriormente dedicou-se a Psicodinâmica do Trabalho, nascida nos estudos de 
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investigação dos mecanismos de defesa dos trabalhadores frente as situações 

causadoras de sofrimento decorrentes da organização do trabalho, os quais que, por 

meios próprios, não permitem que adoeçam. (CARRASQUEIRA & BARBARINI, 

2010). 

A relação subjetiva com o trabalho como cita (DEJOURS, 1993, p. 101) “leva 

seus tentáculos para além do espaço da fábrica ou do escritório e coloniza 

profundamente o espaço fora do trabalho”. Já a separação clássica dentro do 

trabalho e fora do trabalho não tem sentido em sociologia do trabalho, assim como 

em psicodinâmica do trabalho. (DEJOURS, 1993). 

A origem da palavra trabalho traz consigo a relação com o sofrimento e o lado 

cruel, onde o avanço dos conhecimentos tecnológicos permite tomar o sofrimento 

em duas vertentes: o sofrimento patogênico e o criativo. (DEJOURS,1999).  

Segundo Dejours (1998 e 1999), o sofrimento é patogênico porque, tendo em 

vista o esgotamento de todos os recursos defensivos, continua a provocar uma 

descompensação do corpo ou da mente, debilitando o aparelho mental e psíquico do 

sujeito. (FLACH, 2009). 

No livro A Loucura do Trabalho de Dejours (1992), o sofrimento no trabalho 

muitas vezes não é consciente e conforme o trabalhador vai tomando essa 

consciência, vive sentimentos de revolta e uma maior busca de seus direitos. 

Para Lancman e Sznelwar (2004), o sentimento de incapacidade de dar conta 

das demandas sempre mutantes do trabalho justifica o fato, de que o modo de ser 

dos trabalhadores, encontra-se sob o foco da atenção dos estudos da psicodinâmica 

do trabalho, assemelhando-se a Christophe Dejours, teórico da problemática da 

psicopatologia que descreve a psicodinâmica do trabalho. (FLACH, 2009). 

Assim, o conceito de saúde/doença no trabalho é um tema difícil de ser 

acessado, haja vista não ter seu conteúdo explícito. Porém, algumas medidas 

podem proporcionar melhores condições no trabalho com pequenas mudanças. 

Dejours (1992) afirma que algumas mudanças paliativas têm um curto 

reconhecimento, pois quando o trabalhador se adapta a essa nova condição, 

percebe que seu problema vai além, não lhe proporcionando melhoria no contexto 

geral do trabalho. (COELHO & PAPARELLI, 2010). 



33 

Neste momento, Carrasqueira & Barbarini (2010), caracterizado pela 

consolidação e propagação da psicodinâmica como teoria capaz de explicar os 

efeitos do trabalho explica que 

[...] o foco de análise recai não mais sobre as vivências de prazer-
sofrimento, mas no modo como os trabalhadores subjetivam essas 
vivências, o sentido que elas assumem e o uso de estratégias ocasionadas 
pelas novas formas de organização do trabalho, especificamente as defesas 
coletivas e a cooperação. (CARRASQUEIRA & BARBARINI, 2010, apud 
MENDES E MERLO, 2009, p.156-161). 

 

Conforme aponta Uchida (1996), na década de 1970 teve início de um novo 

período do capitalismo, vigorando até o momento, o qual inaugura uma nova era da 

acumulação flexível do capital e marcado por reestruturações produtivas, este 

período trouxe algumas implicações para as empresas: 

No plano organizacional, este capital exigente [...] reduziu o seu tempo de 
giro dramaticamente. Isto implicou na criação de empresas flexíveis e ágeis, 
que trouxessem resultados dentro do tempo imposto pela nova lógica de 
acumulação. Para tanto, enxugou-se as empresas através dos processos 
de reengenharia. Houve um violento achatamento, ou, em outras palavras, 
“horizontalização” da hierarquia. Utilizou-se também novas formas de 
tecnologia – tecnologia de informação, automação e robótica – para a 
consecução desta reestruturação organizacional. (UCHIDA,1996, p. 232) 
 

Segundo Heloani (2003, p. 105), o que se constata é que “a qualidade de vida 

do trabalhador, especialmente dos que vivem no terceiro mundo, vem-se 

degradando dia após dia”, e para dar conta das exigências decorrentes desta nova 

organização do trabalho, onde ocorre uma banalização da injustiça e do mal, os 

trabalhadores precisam recompor suas defesas, criando novas formas e 

subjetivação, sofrimento e patologias. 

Atualmente, as defesas precisam ser muito mais eficazes para dar conta dos 

efeitos nocivos das relações de poder e do sofrimento ético. Algumas destas 

defesas são comuns às observadas nos modelos anteriores de organização do 

trabalho e outras são características da fase atual.  
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Conforme aponta Mendes (2007) 

 
A precarização dos empregos, o desemprego e as diversas formas de 
sofrimento no trabalho passam a ser naturais e justificadas em função das 
mudanças socioeconômicas, sem se discutir as razões pelas quais essas 
mudanças ocorreram. O uso exacerbado de defesas pode culminar no 
esgotamento, abrindo caminho para o adoecimento. Quando se instala o 
processo de anestesia e atinge o coletivo de trabalho, considera-se que os 
comportamentos no trabalho passam por uma modificação denominada 
patologias sociais, e com isso são desencadeadas as patologias do trabalho 
e o processo de adoecimento. (MENDES,2007, p. 54). 
 

O interesse em utilizar o referencial teórico de Dejours sobre a psicodinâmica 

do trabalho deve-se ao fato de, apesar da abordagem recente e escassa no meio 

acadêmico, tem-se apresentado resultados e respostas às inquietações do conflito 

entre os setores de saúde e segurança do trabalho e empresários, sempre 

relacionado com os soldadores. (BUENO, 2012). 

A Psicodinâmica do Trabalho representado no diagrama 1 possibilita a 

compreensão contemporânea sobre a subjetividade do trabalho/soldador, canal 

onde possa expressar sua voz, seus sentimentos e as contradições do contexto do 

trabalho que respondem pela maioria das causas geradoras de prazer e de 

sofrimento (altos salários, acidentes e doenças ocupacionais) (DEJOURS, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Portal de Periódicos de Ciências Humanas e Filosofi a, 2012. Disponível em: 
<http://www.uff.br/periodicoshumanas/index.php/ecos/article/viewFile/1010/723http://www
.uff.br/periodicoshu>. Acessado em 22 novembro de 2015. 

Diagrama 1 - Modelo da Psicodinâmica do Trabalho, adaptado por Mendes 2012. 
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Dejours (1993) defende que o conflito entre a organização do trabalho e o 

funcionamento psíquico vai além do modelo causalista-funcionalista. Vê o trabalho 

não como enlouquecedor, mas como algo que pode levar o homem ao sofrimento 

psíquico, dependendo do ambiente  em que ele se encontra. 

Ele percebe, em suas pesquisas, que os trabalhadores não se mostraram 

passivos, mas capazes de se protegerem dos efeitos negativos e patológicos do 

ambiente de trabalho, relativos à sua saúde mental.  

Com base nessas premissas, Dejours (1994) então elabora as categorias da 

psicodinâmica visando responder as demandas que atraem entre prazer e 

sofrimento, saúde e doença.  

Essa descoberta importante fez com que o cerne de sua pesquisa fosse 

modificado: saiu do foco de buscar doenças mentais geradas pelo trabalho para o 

sofrimento e as defesas contra esse sofrimento, por exemplo, a sublimação. Daí, o 

enigma é a normalidade, mesmo com sua instabilidade, a busca constante de 

equilíbrio, a precariedade entre sofrimentos e defesas (BUENO & MACÊDO 2012). 

Em função da temática apresentada ser de natureza subjetiva, as 

preocupações de Dejours com relação a trabalho e subjetividade se justificam. 

Algumas considerações foram realizadas por Bueno e Macêdo (2012), onde a 

clínica psicodinâmica busca compreender para transformar o mundo do trabalho, 

não visando a criação de “nichos clínicos” no organograma da empresa moderna 

(BUENO & MACÊDO 2012). 

Então, estas transformações são justamente o objeto da clínica do trabalho, 

tal como se entende na França, desde que a tradição em ergonomia e em 

psicopatologia do trabalho deixou de herança esta regra de ofício: compreender para 

transformar, e isto, em resposta à demanda dos próprios interessados, 

empregadores e empregados/soldadores. (BUENO & MACÊDO, 2012). 

Percebe-se pela evolução e interesse dos pesquisadores, tanto do Brasil 

quanto da França, pela clínica da psicodinâmica do trabalho, pois apresenta amplas 

possibilidades de continuar crescendo e evoluindo e responde à demanda do mundo 

do trabalho. (BUENO & MACÊDO, 2012). 
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3 A HISTÓRIA DA SOLDAGEM 

 

3.1 Um breve histórico sobre o surgimento da soldag em 

Recordando um pouco da história e para que se tenha um melhor 

entendimento sobre o que é um trabalho de soldador, as primeiras peças foram 

encontradas há 3.000 anos a.C. em caixas de ouro na idade do bronze, visto que os 

Egípcios já conheciam as técnicas e várias de suas ferramentas tinham sido 

construídas por meio de soldagem. (STAGGEMEIER et al., 2014). 

Os especialistas da pré-história determinaram o período 1300-1200 a.C. como 

a época em que se estabeleceu plenamente o uso do ferro e onde se iniciou 

propriamente a Idade do Ferro no Velho Mundo. A verdade é que esse metal já era 

trabalhado mil anos antes; existem provas (...) de que o homem trabalhou o ferro 

ocasionalmente na Anatólia, na Mesopotâmia e em outros lugares. O verdadeiro 

ferro forjado já era produzido habilmente nas montanhas da Armênia no início do 

segundo milênio antes de Cristo. Por volta de 1500 a. C., nas terras da Ásia Menor, 

dominadas pelos Hititas, já se produzia um tipo de ferro com qualidades 

semelhantes as do aço (...). Muito rapidamente a técnica de selecionar e trabalhar 

os minérios espalhou-se pelo mundo e, entre os anos de 1200 e 1000 a.C., o ferro 

estendeu-se pelo Oriente próximo, alcançando a Pérsia e, também, a Grécia e a 

Itália Celoria (2004, apud STAGGEMEIER, 2014). 

Embora a soldagem, na sua forma atual, seja um processo recente, com 

cerca de 100 anos, a brasagem e a soldagem por forjamento têm sido utilizadas 

desde épocas remotas. (MODENESI et al., 2000).  

Afirma Modenesi (2000), que existe, no Museu do Louvre, um pingente em 

ouro com indicações de ter sido soldado e que foi fabricado na Pérsia por volta de 

4.000 a.C.. 

A fabricação do ferro iniciou-se em torno de 1500 a.C. substituindo o cobre e 

o bronze na confecção de diversos artefatos. Era produzido por redução direta e 

conformado por martelamento na forma de blocos com um peso de poucos 

quilogramas. Quando peças maiores eram necessárias, os blocos eram soldados 

por forjamento, isto é, o material era aquecido ao rubro, colocava-se areia entre as 

peças para escorificar (retirar) impurezas e martelava-se até a soldagem. Como um 
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exemplo da utilização deste processo, cita-se um pilar de cerca de sete metros de 

altura e mais de cinco toneladas existente ainda hoje na cidade de Nova Delhi, na 

Índia. (MODENESI et al., 2000). 

Explica Modenesi (2000) que a soldagem foi usada na antiguidade e na idade 

média para a fabricação de armas e outros instrumentos cortantes. Por outro lado, 

era um material escasso e de alto custo, sendo fabricado pela modificação de tiras 

finas de ferro. Assim, ferramentas eram fabricadas com ferro e com tiras de aço 

soldadas nos locais de corte e endurecidas por têmpera (mergulhando-os em estado 

candente num banho de água fria). Espadas de elevada resistência mecânica e 

tenacidade foram fabricadas no oriente médio, utilizando-se um processo 

semelhante, no qual tiras alternadas de aço e ferro eram soldadas entre si e 

deformadas por compressão e torção.  

Assim, a soldagem foi, durante este período, um processo importante na 

tecnologia metalúrgica, principalmente, devido a dois fatores: (1) a escassez e o alto 

custo do aço e (2) o tamanho reduzido dos blocos de ferro obtidos por redução 

direta. Esta importância começou a diminuir nos séculos XII e XIII com o 

desenvolvimento de tecnologia para a obtenção, no estado líquido, de grandes 

quantidades de ferro fundido com a utilização da energia gerada em rodas d'água e, 

nos séculos XIV e XV, com o desenvolvimento do alto forno. (MODENESI et al., 

2000). 

Com isto, a fundição tornou-se um processo importante de fabricação, 

enquanto a soldagem por forjamento foi substituída por outros processos de união, 

particularmente a rebitagem e parafusagem, mais adequados para união das peças 

produzidas. A soldagem permaneceu como um processo secundário de fabricação 

até o século XIX, quando a sua tecnologia começou a mudar radicalmente, 

principalmente a partir das experiências de Sir Humphrey Davy (1801-1806) com o 

arco elétrico, da descoberta do acetileno por Edmund Davy e do desenvolvimento de 

fontes produtoras de energia elétrica que possibilitaram o aparecimento dos 

processos de soldagem por fusão. (MODENESI et al., 2000). 

Ao mesmo tempo, o início da fabricação e utilização de aço na forma de 

chapas tornou necessário o desenvolvimento de novos processos de união para a 

fabricação de equipamentos e estruturas.  
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Conforme Modenesi (2000), a primeira patente de um processo de soldagem, 

obtida na Inglaterra por Nikolas Bernados e Stanislav Olszewsky em 1885, foi 

baseada em um arco elétrico estabelecido entre um eletrodo de carvão e a peça a 

ser soldada. 

Por volta de 1890, N. G. Slavianoff, na Rússia, e Charles Coffin, nos Estados 

Unidos, desenvolveram independentemente a soldagem a arco com eletrodo 

metálico nu. Até o final do século XIX, os processos de soldagem por resistência, 

por aluminotermia e a gás foram desenvolvidos, onde em 1907, Oscar Kjellberg 

(Suécia) patenteia o processo de soldagem a arco com eletrodo revestido. Em sua 

forma original, este revestimento era constituído de uma camada de cal, cuja função 

era unicamente estabilizar o arco. Desenvolvimentos posteriores tornaram este 

processo o mais utilizado no mundo. (MODENESI et al., 2000). 

Nesta nova fase, explica Modenesi (et al., 2000), a soldagem teve 

inicialmente pouca utilização, estando restrita principalmente na execução de 

reparos de emergência até a eclosão da 1ª grande guerra, quando a soldagem 

passou a ser utilizada mais intensamente como um processo de fabricação.  

Atualmente, mais de 50 diferentes processos de soldagem têm alguma 

utilização industrial e a soldagem é um dos mais importantes métodos para a união 

permanente de metais. Esta importância é ainda mais evidenciada pela presença de 

processos de soldagem e afins, nas mais diferentes atividades industriais, e pela 

influência que a necessidade de uma boa soldabilidade tem no desenvolvimento de 

novos tipos de aços e outras ligas metálicas. Hoje já soldamos a laser chapas com 

até 1 (um) mm de espessura. (MODENESI et al., 2000). 
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4 HISTÓRIA DA INDÚSTRIA NAVAL E DOS ESTALEIROS NO B RASIL 

 

4.1 Um breve histórico sobre a indústria da constru ção naval no Brasil 

A história da indústria da construção naval no Brasil teve início em 1846 

quando Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, inaugurou o primeiro 

estaleiro do País na Ponta da Areia, em Niterói (RJ), informa o SINAVAL (2010),  

construído com capital privado de terceiros em uma modelagem de obtenção de 

recursos muito próxima ao Project Finance moderno. 

O estaleiro, considerado um marco do processo de industrialização do país, 

pois construiu cerca de um terço dos navios de guerra utilizados no conflito com o 

Paraguai e em 1905 foi incorporado pela CCN – Companhia Comércio e Navegação. 

No segmento de construção naval ocorreram curtos períodos de atividade, 

especialmente na década de 1930, relacionados às encomendas pontuais e de curta 

duração. (SINAVAL, 2010) 

A formação do parque industrial moderno ocorreu no governo do presidente 

Juscelino Kubitschek entre 1956 e 1961, em um plano de cinco anos, com intenso 

envolvimento do setor público no estímulo direto e indireto aos investimentos em 

infraestrutura e na indústria de bens de capital. Estabeleceu o Plano de Metas para 

a indústria automobilística, construiu uma malha rodoviária e criou à indústria de 

construção naval, a partir do Relatório do Grupo Misto Cepal-BNDE, informa o 

SINAVAL (2010). 

Conforme o SINAVAL (2010), a política de desenvolvimento da indústria naval 

brasileira teve seu início com o Fundo de Marinha Mercante (FMM), cujo o objetivo 

era prover recursos para a renovação, ampliação e recuperação da frota mercante 

nacional, evitando a importação de navios e diminuindo as despesas com 

afretamento de navios estrangeiros, assegurando a continuidade das encomendas 

de navios e estimulando a exportação de embarcações. 

Para  ilustrar a grandiosidade e a importância da indústria naval na década de 

60 para o Brasil, explica o SINAVAL (2010), pode-se comparar o que foi o parque 

naval do Rio de Janeiro, naquela época, com a indústria automobilística para São 

Paulo, no mesmo período. 
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Em 1967, no governo do presidente Costa e Silva, ocorre uma paralização 

nos planos da construção naval, iníciando um novo ciclo de investimentos em 

infraestrutura, especialmente nos setores de telecomunicação e energia elétrica. 

(SINAVAL, 2010). 

Como mencionado pelo SINAVAL (2010), o armador, empresa responsável 

por gerenciar, operar as embarcações e movimentar várias mercadorias entre os 

portos, tinha acesso aos financiamentos e subsídios sob a condição de concordarem 

com as especificações dos navios, orientadas pela SUNAMAM (Superintendência 

Nacional da Marinha Mercante). 

Foram protegidos da concorrência internacional através das chamadas 

conferências de frete, que dividiam o transporte de cargas de longo curso entre as 

empresas de bandeira brasileira (40% do volume do frete), as da bandeira 

estrangeira (40%) e o mercado livre (20%)”. (SINAVAL, 2010). 

Foi o período em que o Brasil se tornou o segundo maior construtor naval 

mundial,  mas durante um curto período, enfatiza o SINAVAL (2010), pois todos os 

estaleiros com suas carreiras e diques encontravam-se abarrotados de encomendas 

de navios através dos planos de construção naval, vivenciando um grande momento 

de expansão.  

Inicia-se, em 1981, no Brasil, a primeira recessão econômica desde o pós-

guerra, onde o Plano Permanente de Construção Naval (PPCN: 1981-1983) foi 

lançado para inverter a tendência de depressão econômica. Logo, com o PPCN, os 

armadores teriam mais poder de decisão sobre o quanto investir e nas 

especificações dos navios. (SINAVAL, 2010). 

Desde o final da década de 1970 a Sunamam apresentava dificuldades 

financeiras, acompanhada com a retração mundial, pois os armadores não tinham 

mercado onde utilizar suas embarcações, situação esta agravada pelo aumento de 

custos de produção e por má administração da SUNAMAM. (SINAVAL, 2010) 

O ano de 1990, conforme explica o SINAVAL (2010), marcou pela 

liberalização do transporte marítimo de longo curso, que expôs os armadores 

brasileiros à concorrência internacional, evidenciando que as empresas locais 

brasileiras não tinham porte para enfrentar grandes operadores em escala mundial. 
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Na verdade, dentro da indústria naval brasileira destaca-se quatro grandes 

períodos distintos, tendo seu início em 1958, com crescimento entre 1970 e 1980, 

com uma crise entre 1980 e 1990, e uma crise com mudanças no período entre 

1990 e 1999, conforme demonstrado no Gráfico 1. (PINHEIRO, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dando um grande salto no tempo até os dias de hoje e agora focando a 

indústria naval brasileira, segundo Miranda (2013, p. 13), o Brasil ganhou um novo 

fôlego a partir da segunda metade da década de 1990, com as crescentes 

demandas do setor de petróleo e gás por embarcações de apoio e plataformas.  

As encomendas dos armadores internacionais cessaram juntamente com os 

subsídios à produção, onde este ciclo levou a construção naval brasileira ao posto 

de segundo parque industrial naval no mundo. (SINAVAL, 2010). 

Com a indústria naval voltada para a logística do petróleo, através da Lei do 

Petróleo, o mercado foi aquecido pela exploração e o refino do hidrocarboneto por 

novos operadores além da Petrobras, acelerando a expansão da exploração de 

petróleo offshore. (SINAVAL, 2010). 

Fonte:  SINAVAL (2009) 

Gráfico 1  – Evolução da Construção Naval no Brasil entre 1960 e 2009. 
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Então, em novembro de 2000, o programa Navega Brasil foi lançado pelo 

governo federal e trouxe modificações nas condições do crédito aos armadores e 

estaleiros. As principais mudanças introduzidas envolveram o aumento da 

participação-limite do Fundo da Marinha Mercante (FMM) nas operações da indústria 

naval de 85% para 90% do montante total a ser aplicado nas obras e o dilatamento 

do prazo máximo do empréstimo, de 15 para 20 anos. (SINAVAL, 2010). 

Em 2003, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, determinou-se a 

prioridade para estaleiros locais de navios e equipamentos de exploração e 

produção de petróleo pela Petrobras, onde a Transpetro lançou o Programa de 

Modernização e Expansão de sua frota, licitando petroleiros de grande porte em 

estaleiros brasileiros, quando os grandes grupos empresariais nacionais retornaram 

a investir na construção de novas instalações navais. (SINAVAL, 2010). 

Atualmente, as plataformas de petróleo são de grande importância no 

segmento de mercado da indústria de construção naval, pois foram construídas no 

Brasil de forma gradativa, para atender as descobertas de petróleo na bacia 

marítima de Campos – RJ. (SINAVAL, 2010). 

Com o demanda dos investimentos na construção de novas embarcações, em 

novas tecnologias e de capacitação em segurança do trabalho, o aumento das 

ações em Gestão de Segurança nos estaleiros fez-se necessária em todas as áreas 

das atividades laborais, ressurgindo a necessidade de se realizar uma análise entre 

as vantagens e as desvantagens de sua aplicação, implantação e implementação, 

uma vez que estas ações sofrem grande influência de muitos fatores tecnológicos e 

científicos em um mundo de constantes transformações, exigindo a aplicação de 

novas técnicas de gestão, implicando no envolvimento nas questões sociais e 

científicas devido a complexidade do assunto. (MIRANDA, 2013, p.13). 

De acordo com Miranda (2013, p. 13), durante a construção e reforma das 

embarcações, os trabalhadores estão sob o risco de acidentes e a grave exposição 

a agentes químicos, tais como os compostos orgânicos voláteis, poeiras, fumos 

metálicos, e ao físico, o ruído, calor e a radiações não-ionizantes. A situação torna-

se mais grave quando o trabalho é executado em ambientes confinados, comuns 

aos estaleiros, devido as diferentes atividades serem realizadas simultaneamente 

nestes espaços inadequados, não apropriados à ocupação humana, principalmente 

por não possuírem sistemas projetados para a ventilação e exaustão naturais e/ou 
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artificiais, por serem locais de difícil acesso para entrada/saída e até com possível 

deficiência de oxigênio. 

Para Silva (2012, p. 2), estas mudanças tecnológicas e organizacionais de 

gestão estão interferindo nas relações do trabalho e trazendo reflexos em questões 

como as competências/saberes, os vínculos com o trabalho, as relações com o 

poder, a saúde física e mental dos trabalhadores. 

Assim podemos recorrer às palavras de Dejours (1999) quando reforça que a 

supressão dos vestígios não consiste apenas em ocultar os fracassos, em esconder 

os acidentes de trabalho, obrigando os empregados a não se pronunciarem sobre o 

ocorrido, em calar sobre as informações, sobre os incidentes que afetam a 

segurança das instalações de uma empresa ou em simulá-los sucessivamente, 

tentando esquecer as ocorrências de práticas inadequadas do passado que possam 

servir como exemplo para uma comparação crítica com a época atual.  

Informa o Portal Naval (2014), na Figura 1, que os 45 (quarenta e cinco) 

estaleiros brasileiros estão localizados desde a região norte até a região sul de 

nosso país, isto é, desde o Rio Negro, no Amazonas, até a cidade de Rio Grande, 

no Rio Grande do Sul, onde 22 (vinte e dois) encontram-se no litoral do estado do 

Rio de Janeiro, devido a riqueza do lençol petrolífero em águas profundas e sua 

localização estratégica em relação a costa brasileira. (PORTAL NAVAL, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  – Mapa dos Estaleiros no Brasil 

Fonte:  Jornal de todos os Brasis: Boa Notícia, dom, 17 de setembro de 2013. 
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Desta maneira, apesar da baixa de vagas sofrida pelos trabalhadores nos 

estaleiros brasileiros, devido a redução das encomendas para construção de novas 

embarcações, segundo dados da SINAVAL (2012), tem-se a perspectiva que o 

segmento naval criará, em 2016, 100 mil novas oportunidades de emprego, número 

que pode até quadruplicar se a projeção incluir os postos gerados nos setores 

subsidiários de equipamentos e serviços. Para cada trabalhador empregado por um 

estaleiro, há três ou quatro que são contratados por empresas que estão no elo da 

cadeia, explicou Sergio Luiz Camacho Leal, secretário-executivo do sindicato, com 

as inforações prestadas pela Organozação dos Municípios Produtores de Petróleo 

(OMPETRO). 

Enfatiza Leal (2016), que o impulso na geração de empregos é reflexo da 

retomada da indústria naval. Há no país 26 estaleiros em operação e 11 em 

implantação, além de 385 obras em andamento no segmento. Atualmente, há 570 

mil toneladas de aço sendo processadas nestas unidades, número que chegará a 

1,2 milhão em 2016, quando os 37 complexos estiverem em operação integral. Além 

disso, serão necessários 287 barcos especiais e de apoio para atender o plano de 

negócios da Petrobras. Tudo isso soma um montante de R$ 180 bilhões em 

investimentos no setor até 2020. (OMPETRO, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

Figura 2 -  Enseada Indústria Naval - Estaleiro Inhaúma. 

Fonte:  Enseada Industrial Naval, antigo estaleiro Ishibras. Disponível em: 
<https://www.google.com.br/search?tbm=isch&q=Figuras+de+um+estaleiro+inha%C3%BAma&i
mgrc=QYAz7lWwSixs8M%3A&ei=nw7fVuVBoGgwgTUlr_oDg&emsg=NCSR&noj=1#imgrc=QYA
z7lWwSixs8M%3A>. Acesso em 18 setembro de 2016. 
 

5 CARACTERÍSTICAS, ARQUITETURA DOS AMBIENTES E ETAP AS PARA A 

CONSTRUÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO NOS ESTALEIROS BRASILE IROS 

 

5.1 Características e arquitetura dos ambientes nos  estaleiros  

Todos os ambientes em um estaleiro (Figura 2) são dinâmicos e alterados 

durante as diversas fases da construção das embarcações, na manutenção 

preventiva e corretiva, na chegada da matéria-prima, no momento do corte das 

chapas nas oficinas, na soldagem em locais abertos e ventilados, em espaços 

confinados no fechamento dos blocos, na instalação e ajuste de tubulações, na 

colocação e testes em máquinas e equipamentos, nas instalações elétricas e até 

mesmo em um pequeno reparo dentro de um dique ou no cais (Figura 3). 
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Uma vez abordados os soldadores, maçariqueiros, montadores de 

tubulações, montadores de andaimes e eletricistas, ilustrar-se-á algumas etapas 

básicas de trabalho, revelando características básicas destes ambientes, onde as 

tarefas destes profissionais se desenvolvem de forma habitual e permanente, ou 

não, dependendo das atividades a serem realizadas ou na evolução da construção 

metálica. 

 

5.2 Etapas fundamentais para a construção de uma em barcação 

 

5.2.1 Etapa 1 - Fabricação de estrutura na oficina de corte e soldagem 

Nesta etapa (Figuras 4 e 5) explica Soares (2012), as chapas brutas são 

cortadas para a fabricação da estrutura, recebem planos de corte e gabarito de 

curvatura para executar a marcação, corte e dobramento nas chapas e perfis 

metálicos e depois levadas a um local de estocagem para serem utilizadas pela 

submontagem. 

Figura  3 - Estaleiro Mauá 

Fonte : Após renascer, a indústria naval busca entrar no mercado internacional. 2008. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL534691-9356,00-
APOS+RENASCER+I%20NDUSTRIA+NAVAL+BUSCA+ENTRAR+NO+MERCADO+INTERNACI
ONAL.html>.  Acesso em 18 setembro de 2016. 
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Os equipamentos e ferramentas utilizados nesse serviço são compasso, 

esquadro, transferidor, maçaricos manuais ou automáticos, equipamentos de 

guindar (pontes rolantes, pórticos), prensas verticais das chapas, prensa calandra 

para formatar as chapas e os de prensa horizontal – perfilados e máquinas de corte 

de plasma computadorizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Etapa 2 – Submontagem de estrutura   

Aqui são recebidas as peças produzidas pela fabricação da estrutura e 

executada a submontagem das primeiras partes das longarinas que, futuramente, 

transformar-se-ão em cavernas (Figuras 6 e 7), na linguagem dos estaleiros. As 

atividades incluem marcação, corte, montagem, soldagem, esmerilhamento, 

desempeno das peças soldadas, fabricação de longarinas, resultando em peças 

submontadas que são transportadas para o local de montagem, onde serão 

complementadas a outras peças submontadas, dando início da montagem de blocos 

de estrutura, ainda em ambientes abertos e ventilados e os equipamentos e 

ferramentas utilizados nesse serviço são compasso,  esquadro, transferidor, trena, 

maçaricos manuais, máquinas de solda, esmerilhadeiras e equipamentos de 

guindar, tais como guindastes e pontes rolantes. (SOARES, 2012). 

 

 

Figura 4 – Corte de chapas na oficina 

Fonte : autor. 

 

Figura 5 – Soldando uma longarina na oficina 

Fonte : autor. 
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5.2.3 Etapa 3 – Montagem de blocos da estrutura pri ncipal  

Soares (2012) explica que este serviço agrupa todas as peças fabricadas, 

peças submontadas, chapas conectadas e executa a montagem de blocos (Figuras 

8 e 9) conforme desenho elaborado pelo setor de projeto. As atividades incluem 

marcação, corte, montagem de longarinas, montagem de peças curvas, 

esmerilhamento, soldagem, inspeção e aprovação final do bloco pelo Controle de 

Qualidade do estaleiro.  

Os equipamentos utilizados nesta tarefa são compasso, esquadro, 

transferidor, nível, prumo, trena, maçaricos manuais, máquinas de solda, 

esmerilhadeiras e equipamentos de guindar, tais como os guindastes, pontes 

rolantes e pórtico. (SOARES, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte : autor.  

 

Figura  7 - Esmerilhador tratando as chapas 

 

Figura 6 - Estrutura de uma caverna 

Fonte : autor.  

Figura  8 - Pátio - montagem de blocos 

 

Fonte: autor. 
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5.2.4 Etapa 4 – Fabricação e montagem de tubos  

Explica Soares (2012), que nesta etapa a matéria-prima é recebida (Figura 

10) no pátio de tubulações e na oficina de tubulação (Figura 11) são montados 

conforme o desenho elaborado pelo setor de projeto. Os serviços do setor são de 

corte, dobramento, planificação, solda, esmerilhamento, tratamento e estocagem. 

A decapagem e a pintura das tubulações fazem parte desse serviço, porém a 

pintura não pode ser realizada em conjunto com os trabalhos a quente (solda ou 

similares), pois geram fonte de ignição podendo provocar incêndios e/ou explosões, 

mesmo assim algumas  já são instaladas em seus devidos locais (Figura 12) para a 

futura operacionalização dos equipamentos em seus blocos. 

Os equipamentos e ferramentas utilizados no serviço de fabricação de tubos, 

conforme Soares (2012), são trenas, esquadro, prumo, nível, chave combinada, 

chave Allen, manta térmica antichama, maçaricos manuais, curvadores, serra 

elétrica de fita, serra elétrica circular, esmerilhadeiras (circular e de ponta montada), 

esmeril manual de rebolo, máquina de desbaste, alças e braçadeiras de fitas para 

erguer as tubulações para o local de instalação correto, máquinas de solda (Figura 

13), torno mecânico, equipamentos móveis de transporte de cargas e equipamentos 

de guindar como pontes rolantes e pórticos.  

Figura 9 - Montagem de bloco em espaço confinado 

Fonte: autor 
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Os equipamentos utilizados no tratamento das tubulações são tanques com 

produtos químicos para a decapagem (tanque de água com ácido muriático, de 

refinador de camada, de fosfatizante e passivador), a pistola de airless de pintura, 

equipamentos móveis de transporte de cargas e pontes rolantes. (SOARES, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autor. 

Figura  10 – Pátio de tubulações Figura  11 – Montagem de tubulações 

Fonte: autor 

Fonte:  autor. 

Figura  12 – Montagem de tubulações 
no convés 

Figura  13 – Montagem de tubulações 
em uma praça de máquinas 
 

Font e: autor. 



51 

5.2.5 Etapa 5 – Edificação dos blocos e estruturas 

Soares (2012) destaca que o serviço de edificação da estrutura e dos blocos 

(Figuras 14 e 15) somente pode ser realizado após a aprovação do setor de pintura, 

onde serão fixados e alinhados, iniciando os serviços de montagem, soldagem, 

esmerilhamento e aprovação das emendas pelo Controle de Qualidade, quando 

também iniciarão os testes de ensaio não destrutivos com a utilização de raios-X ou 

Gama, de modo a se obter a aprovação estrutural final, garantindo dessa forma a 

estanqueidade dos tanques e segurança da embarcação.  

É neste momento de montagens sucessivas de edificação dos blocos 

estruturais (figuras 16 e 17), que a embarcação vai transformando seus ambientes 

de trabalho ventilados e de melhor acesso em totalmente confinados (figura 18). 

Por questões operacionais e relevantes, durante os trabalhos de edificação 

dos blocos, alguns serviços do processo construtivo são realizados simultaneamente 

por outros profissionais de outros setores, tais como os de montagem e soldagem 

das tubulações e os de apoio, tais como os dos eletricistas e montadores de  

andaimes. (SOARES, 2012). 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  autor.  

Figura  14 – Transporte de Block-Sections Figur a 15 – Fechamento total da 
embarcação 

Fonte:  autor.  
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Figura  16 - Edificação parcial de um costado. 
 

Figura  17 – Edificação de um bloco 

Fonte:  autor. 

Fonte: Vasconcelos. UFRJ, 2014.  

Figura 18:  Montagem de uma estrutura em um duplo fundo 
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5.2.6 Etapa 6 - Montagem dos equipamentos  

É principalmente a montagem e a instalação dos equipamentos principais das 

embarcações, como motores principais e secundários (figura 19), geradores, 

caldeiras, vasos de pressão (figura 20) e painéis elétricos, dentre outros. Nesta 

etapa também é executado simultaneamente na superestrutura, o acabamento 

avançado,  serviços de carpintaria e marcenaria, acomodações, isolamento térmico, 

acústico e de instalações gerais, soldagem de pequenas peças de acessórios e 

tubos das cabines e no convés, limpeza de redes, teste de pressão de tanques, 

inspeção visual de montagem dos equipamentos de náutica e continuação de 

pequenas etapas da edificação.  

O setor de mecânica e máquinas, além da fabricação e usinagem de peças, 

realiza a montagem de todos os equipamentos da embarcação, tais como: leme, 

hélice, motor de combustão principal, motor de combustão auxiliar, compressores, 

bombas, elevadores, radar, etc. (SOARES, 2012). 

Os equipamentos e ferramentas portáteis utilizados no serviço de montagem 

das tubulações são o nível, prumo, esquadro, trena, maçaricos, esmerilhadeiras, 

máquinas de solda e talhas. Os equipamentos e ferramentas fixos nas oficinas são o 

torno mecânico, fresa, furadeira radial, furadeira de bancada, chaves de aperto, 

sistemas hidráulicos, aparelhos elétrico mecânicos de precisão, guindastes e pontes 

rolantes. (SOARES, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  19 – Praça de máquinas 

Fonte:  Google. Imagem com direito de uso sem filtro de licença. 
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Após terem sido apresentadas as 06 (seis) etapas fundamentais para a 

construção de uma embarcação em um estaleiro, percebe-se que durante cada fase 

da concepção destes ambientes, eles se tornam mais dinâmicos e, 

consequentemente vão se tornando mais complexos, mais confinados e com riscos 

adicionais/diversificados. Dando sequência no escopo deste trabalho, no Capítulo 4 

serão alvo de estudos e seus efeitos dos agentes de risco ao organismo destes 

trabalhadores, com ênfase nos soldadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  20 – Vaso pressão em uma praça de máquina. 

Fonte:  Google. Imagem com direito de uso sem filtro de licença. 
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6 RISCOS AMBIENTAIS A QUE ESTÃO EXPOSTOS OS SOLDADO RES E 

DEMAIS TRABALHADORES NOS ESTALEIROS BRASILEIROS 

 

6.1 Classificação dos riscos ambientais e dos agent es de risco 

Os riscos ambientais estão classificados em cinco classes apresentadas no 

Quadro 1, conforme preconiza a Portaria nº 25, de 29 de dezembro de 1994, sendo 

estes os físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes existentes nos 

ambientes de trabalho, que em função de sua natureza, concentração ou 

intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do 

trabalhador. (BRASIL, MTE, NR-5, 2011). 

Aqui serão identificados e analisados todos os riscos ambientais aos quais os 

soldadores e outros profisionais estão expostos durante a sua jornada de trabalho, 

devido às demandas de trabalho nas quais encontram-se nos mesmos ambientes e 

expostos aos mesmos riscos. 

Iniciando a classificação de cada grupo, consideram-se agentes físicos as 

diversas formas de energia que possam estar expostos os trabalhadores, tais como: 

ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, 

radiações não-ionizantes, bem como o infrassom e o ultrassom. (BRASIL, MTE, NR-

9, 2014). 

Consideram-se agentes químicos as substâncias, compostos ou produtos que 

possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, 

névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de 

exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou 

por ingestão. (BRASIL, MTE, NR-9, 2014). 

Consideram-se agentes biológicos os que são decorrentes da exposição a 

agente do reino animal e vegetal e de microrganismo e de seus subprodutos. Entre 

os agentes de riscos biológicos podemos citar as bactérias, fungos, rickétsias, vírus, 

protozoários e metazoários que podem estar veiculados sob diversas formas, como 

aerossóis, poeiras, alimentos, instrumentos em geral, água, cultura, amostras 

biológicas de sangue, urina, escarro, secreções, entre outros. (UNIFAL-MG, 2010). 
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Consideram-se agentes ergonômicos todos os fatores que possam interferir 

nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou 

afetando sua saúde, tendo como exemplos o levantamento de peso, ritmo excessivo 

de trabalho, monotonia, repetitividade, postura inadequada de trabalho, falta de 

gerenciamento e outras situações causadoras de estresse físico e/ou psíquico. 

(SIMAGRAN-PR, 2007). 

Consideram-se agentes de risco de acidentes qualquer fator que coloque o 

trabalhador em situação vulnerável, podendo afetar a sua integridade física e o bem-

estar físico e psíquico. São exemplos de risco de acidente, as máquinas e 

equipamentos sem proteção, probabilidade de incêndio e explosão, arranjo físico e 

armazenamento inadequado, eletricidade, ferramentas inadequadas ou defeituosas, 

iluminação inadequada, animais peçonhentos e outras situações de risco que 

poderão contribuir para a ocorrência de acidentes. (MTE, FIOCRUZ, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte:  Ministério do Trabalho. Disponível em: 
<http://acesso.mte.gov.br/data/files/FF8080812BE914E6012BEA44A24704C6/p_199
41229_25.pdf>. Acesso em 21 de agosto 2016. 
 

Quadro  1 - Classificação dos principais riscos ocupacionais em grupos, de acordo coma a 
sua natureza e a padronização das cores correspondentes. 
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6.2 Agentes de risco ocupacionais a que se encontra m expostos os soldadores 

e outros profissionais nos estaleiros brasileiros 

Para relacionar em geral os agentes de risco que os trabalhadores nos 

estaleiros se expõem em função dos inúmeros cargos e atividades desenvolvidas 

nos mesmos ambientes, existem profissionais específicos que podem vir a trabalhar 

em ambientes distintos ou em conjunto/comum aos dos soldadores, tendo como 

exemplo os maçariqueiros, montadores de chapas e tubulações, supervisores de 

produção, eletricistas, montadores de andaimes, engenheiros, técnicos de 

segurança, projetistas, inspetores de qualidade, caldeireiro, dentre outros, 

significando que uma vez estando presentes nos mesmos ambientes e a mesma 

exposição, podem pertencer ao mesmo Grupo Homogêneo de Exposição (GHE), 

independentemente de suas atividades e o tempo de exposição durante a sua 

jornada de trabalho. (REVISTA DA ASSOCIAÇÃO DE HIGIENISTAS 

OCUPACIONAIS, 2010) 

Assim explica Fantazzini (2010), que após reconhecermos e identificarmos os 

riscos, os trabalhadores podem ser agrupados, pois possuem as mesmas chances 

de exposição a um dado agente, onde esta igualdade provém do desenvolvimento 

de rotinas e tarefas essencialmente idênticas ou similares do ponto de vista da 

exposição.  

O grupo de trabalhadores selecionados para esta pesquisa foram os 

soldadores e os maçariqueiros (quadro 2), montadores de tubulações, eletricistas e 

montadores de andaime (quadro 3), uma vez que os riscos são comuns durante 

quase toda a jornada de trabalho, em maior ou menor intensidade ou concentração 

e no mesmo período, caracterizando-se um único GHE, conforme Instrução 

Normativa nº 1, de 20 de dezembro de 1995 do MTE. (BRASIL. MTE, 1995). 

Nos Quadros 2 e 3 é apresentada a relação entre os cargos, as atividades, os 

agentes de risco e os efeitos no organismo, conforme a Portaria n.º 1.339/GM, de 18 

de novembro de 1999, 2ª. edição, que trata sobre a lista de doenças relacionadas ao 

trabalho: 
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Quadro 2  - Relação dos cargos, atividades, agentes de risco e efeitos ao organismo. 

CARGO ATIVIDADE(S)* AGENTES DE RISCO EFEITOS AO ORGANISMO 

SOLDADOR 

Une e corta peças de ligas metálicas 
utilizando: eletrodo revestido, Tig, Mig, Mag, 
arco submerso, brasagem, plasma. 
Preparam equipamentos, acessórios, 
consumíveis de soldagem e corte, e peças a 
serem soldadas, realizando diversas tarefas 
desde o início da soldagem das chapas e 
blocos, até os reparos navais. 
 
 

1) ruído e radiações não ionizantes e ionizantes. 1) perda auditiva, lesão de córnea, dermatites, queimaduras. 
 

2) poeiras, fumos metálicos e gases. 2) neoplasias nos brônquios e pulmões, pneumonite, edema 
pulmonar, efeitos tóxicos agudos, outros transtornos mentais, 
efeitos tóxicos agudos. 

3) bactérias, fungos. 3) tétano, dermatofitoses e outras micoses artificiais. 
 

4) esforço físico intenso, exigência de postura 
inadequada, controle rígido de produtividade, 
estresse físico e/ou psíquico. 

4) fadiga, lesões osteoarticulares, hipertensão arterial, 
taquicardias, alteração no sono, diversos transtornos mentais. 

 

5) máquinas e equipamentos sem proteção, 
ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação 
inadequada, eletricidade, queda, probabilidade de 
incêndio ou explosão, outras situações de risco. 

5) cortes e amputação de membros, fraturas, queimaduras, 
traumatismo. 

MAÇARIQUEIRO 

Perfura e corta à quente metais, opera o 
maçarico, opera máquina de corte, 
inspeciona e mantém as condições 
operacionais do seu equipamento, 
verificando o bom funcionamento de 
mangueiras, bicos e manômetros, de acordo 
com as especificações, normas técnicas, 
procedimentos, instruções técnicas e 
padrões de qualidade, realizando diversas 
tarefas desde o corte das chapas até os 
reparos navais. 

1) ruído e radiações não ionizantes e ionizantes. 1) perda auditiva, lesão de córnea, dermatites, queimaduras. 
 

2) poeiras, fumos metálicos e gases. 2) doenças pulmonares obstrutivas, pneumonite, edema 
pulmonar, efeitos tóxicos agudos, outros transtornos mentais, 
efeitos tóxicos agudos. 

3) bactérias, fungos. 3) tétano, dermatofitoses e outras micoses artificiais.  

4) esforço físico intenso, exigência de postura 
inadequada, controle rígido de produtividade, 
estresse físico e/ou psíquico. 

4) fadiga, lesões osteoarticulares, hipertensão arterial, 
taquicardias, alteração no sono, diversos transtornos mentais. 

5) máquinas e equipamentos sem proteção, 
ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação 
inadequada, queda, eletricidade, probabilidade de 
incêndio ou explosão, outras situações de risco. 

5) cortes e amputação de membros, fraturas, queimaduras, 
traumatismo. 

Fonte:  * Atividades pela Classificação Brasileira de Ocupações – CBO do MTE e Brasil, Ministério da Saúde e Portaria nº 1.339/GM, de 18 de novembro de 1999
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Quadro 3 – Relação dos cargos, atividades, agentes de risco e efeitos ao organismo (continuação) 

Fonte:  * Atividades pela Classificação Brasileira de Ocupações – CBO do MTE e Brasil, Ministério da Saúde e Portaria nº 1.339/GM, de 18 de novembro de 1999.

CARGO ATIVIDADE (S) * AGENTES DE RISCO EFEITOS AO ORGANISMO 

MONTADOR DE 
TUBULAÇÕES 

Monta, ajusta, instala e repara encanamentos, 
tubulações e outros condutos, assim como seus 
acessórios; solda o metal com auxílio de 
maçarico de gás, de arco elétrico ou de outras 
fontes de calor; confecciona e repara artefatos de 
chapa de metal a frio ou a quente; prepara, 
ajusta e monta peças metálicas de grande porte, 
como chapas e vigas de estruturas metálicas, já 
iniciando a instalação de todas as tubulações 
que fazem parte da operacionalização antes do 
fechamento de seu convés, acompanhando os 
testes necessários de pressão, bem como nos 
reparos de manutenção. 

1) ruído e radiações não ionizantes e ionizantes. 1) perda auditiva, lesão de córnea, dermatites, queimaduras. 

2) poeiras, fumos metálicos e gases. 2) doenças pulmonares obstrutivas, pneumonite, edema 
pulmonar, efeitos tóxicos agudos, outros transtornos mentais, 
efeitos tóxicos agudos. 

3) bactérias, fungos. 3) tétano, dermatofitoses e outras micoses artificiais.  

4) esforço físico intenso, exigência de postura inadequada, 
controle rígido de produtividade, estresse físico e/ou 
psíquico. 

4) fadiga, lesões osteoarticulares, hipertensão arterial, 
taquicardias, alteração no sono, diversos transtornos mentais. 

5) máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas 
inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, 
eletricidade, queda, probabilidade de incêndio ou explosão, 
outras situações de risco. 

5) cortes e amputação de membros, fraturas, queimaduras, 
traumatismo. 

ELETRICISTA 

Realiza manutenção corretiva/preventiva e 
preditiva, interpreta e elabora pequenos projetos, 
executa e repara as instalações em todas as 
instalações, realiza inspeções frequentes nas 
instalações em todo o estaleiro, acompanhando 
a obra desde seu início até seu término. 

1) ruído e radiações não ionizantes e ionizantes. 1) perda auditiva, lesão de córnea, dermatites, queimaduras. 

2) bactérias, fungos. 2) tétano, dermatofitoses e outras micoses artificiais.  

3) esforço físico intenso, exigência de postura inadequada, 
controle rígido de produtividade, estresse físico e/ou 
psíquico. 

3) fadiga, lesões osteoarticulares, hipertensão arterial, 
taquicardias, alteração no sono, diversos  transtornos 
mentais. 

4) máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas 
inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, 
eletricidade, queda, probabilidade de incêndio ou explosão, 
outras situações de risco. 

4) cortes e amputação de membros, fraturas, queimaduras, 
traumatismo. 

MONTADOR DE 
ANDAIME 

Montar andaimes, armando e fixando suas peças 
de madeira ou metal; instalar a armação, fixando 
os módulos verticais e prendendo os travessões 
horizontais, para formar o suporte das 
plataformas; instalar corrimãos, escadas e outros 
dispositivos, permitindo o acesso e trânsito e dar 
segurança aos trabalhadores; desmontar os 
andaimes, uma vez concluídos os trabalhos, 
sempre acompanhando a obra do início até seu 
término. Idem para o desmontar. 

1) ruído e radiações não ionizantes e ionizantes. 1) perda auditiva, lesão de córnea, dermatites, queimaduras. 

2) bactérias, fungos. 2) tétano, dermatofitoses e outras micoses artificiais.  

3) esforço físico intenso, exigência de postura inadequada, 
controle rígido de produtividade, estresse físico e/ou 
psíquico. 

3) fadiga, lesões osteoarticulares, hipertensão arterial, 
taquicardias, alteração no sono, diversos  transtornos 
mentais. 

4) equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas 
ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, 
queda, probabilidade de incêndio ou explosão, outras 
situações de risco. 

4) cortes e amputação de membros, fraturas, queimaduras, 
traumatismo. 
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6.3 Contextualização da exposição dos soldadores ao s fumos metálicos e as 

suas consequências 

Buscando nesta etapa da pesquisa averiguar a exposição aos riscos químicos 

e os efeitos à saúde do soldador, faz-se necessário abordar de forma pontual a 

exposição dos mesmos aos fumos metálicos (figura 21), visto que podem vir a trazer 

danos irreversíveis a estes profissionais durante as suas atividades laborais, onde 

serão apresentados, de forma básica, a toxicologia de alguns metais pesados que 

são encontrados nos processos de soldagem. 

Para melhor esclarecimento, fumos metálicos são aerodispersóides ou 

aerossóis em dispersão, com partículas sólidas de tamanho bastante reduzido, que 

podem se manter por longo tempo em suspensão no ar. (RUPPENTHAL, 2013) 

Explica Ruppenthal (2013) 

 

Os fumos metálicos são formados a partir de vapores e gases que se 
desprendem das peças em fusão, seja na superfície da peça, seja do 
revestimento do eletrodo, de substâncias adicionadas à solda, do tipo de 
fluxos ou pós, e/ou dos óleos protetores. (RUPPENTHAL, 2013, p. 25) 

 

Os vapores e gases, em contato com o oxigênio do ar, após o resfriamento e 

condensação, oxidam-se rapidamente formando os fumos (fluxograma 1), com 

partículas extremamente pequenas e geralmente com tamanho que variam entre de 

0,001µm a 2µm de diâmetro aproximadamente. (INFOSOLDA, 2013). 
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Utilizando a conversão através de uma medida de grandeza, 1µm (micrômetro 

ou mícron) equivale a 0,001mm (milímetro), isto é, a milésima parte de 1 mm, e 1nm 

(nanômetro) equivale a milionésima parte do milímetro. (3M do Brasil, 2016)  

Outro grande enigma abordado nesta pesquisa é com relação as ações no 

controle dos fumos metálicos decorrentes dos trabalhos de soldagem, haja vista que 

devem ser implantadas medidas técnicas de segurança eficazes através da 

utilização dos EPC (figura 22) e dos EPI (figura 23)  nos ambientes de trabalho, a fim 

de se tentar minimizar a exposição e atenuar as possíveis doenças geradas por este 

agente químico agressivo em espaços ventilados ou confinados. 

 

 

 

 

 

Figura  21 – Soldador utilizando um andaime 
para soldar em um espaço confinado, exposto 
a fumos metálicos, gases, poeiras e radiação 
não ionizante 

Fonte : autor. Fonte : Goldman, 2002. Adaptado por 
Pinheiro (2015). 

Fluxograma 1 : Composição básica dos 
fumos de soldagem 
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O número exorbitante de incidentes, acidentes fatais e doenças ocupacionais 

na área naval ocorre pela utilização indevida dos processos, na realização das 

atividades de forma insegura e a desconformidade arquitetônica dos ambientes de 

Fonte:  Google. Imagem com direito de uso sem filtro de licença. 

Figura 22 - Insuflador de ar axial com duto acoplado 

Fonte:  Google. Imagem com direito de uso sem filtro de licença. 

 

Figura  23 - Kit de EPI para soldador: proteção facial para radiações não ionizantes e 
partículas voláteis aquecidas, proteção para o tronco e membros superiores, e 
uniforme padrão. 
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trabalho, onde, na sua maioria, tornam-se rapidamente locais de difícil acesso e 

movimentação, com falta de troca de ar renovável e respirável para os trabahadores. 

Apesar do avanço no desenvolvimento de novas tecnologias pelos fabricantes 

de EPC e EPI, quanto ao uso de equipamentos para a extração destes 

contaminantes nos locais de difícil acesso, o que impacta diretamente é o valor 

elevado e também em decorrência da falta de conscientização dos empresários 

quanto à necessidade de se investir nas proteções coletivas para a melhora do 

ambiente como um todo, falta de capacitação dos empregados para que 

compreendam as propriedades físico/químicas destes agentes, a necessidade de 

quando utilizados e como manuseá-los para se protegerem destes riscos, evitando 

assim possíveis lesões pulmonares, bem como prováveis incêndios e explosões, na 

maioria das vezes fatais. 

Antes de iniciarmos as explicações sobre a toxicologia dos fumos metálicos e 

os seus efeitos no organismo, é de suma importância explicar qual a diferença entre 

uma Doença Ocupacional ou Profissional e a Doença do Trabalho. 

Como explica o inciso I do art. 20 da lei nº 8.213 de 24 de Julho de 1991, 

Doença Ocupacional ou Profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo 

exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva 

relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, presente no 

anexo II do Decreto no. 3.048 de 1999, que trata sobre os agentes patogênicos 

causadores de doenças profissionais ou do trabalho, conforme previsto no art. 20 da 

lei nº 8.213 de 1991, tendo como exemplo o Saturnismo, intoxicação provocados 

pelo chumbo a que os soldadores e maçariqueiros estão expostos devido a sua 

profissão, e a Silicose, onde a sílica é o agente químico que os chanfradores estão 

expostos devido a sua profissão. Para facilitar o entendimento, é aquela que faz 

parte de seu cargo diretamente sem a necessidade de se verificar o nexo causal. 

Já a Doença do Trabalho é definida como a adquirida ou desencadeada em 

função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione 

diretamente, constante no inciso I do art. 20 da lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991 e 

anexo II do Decreto no. 3.048 de 1999. É aquela em que os agentes de risco 

interagem entre si e fazem parte indiretamente do seu local de trabalho de forma 

habitual e permanente, e para caracterizá-la, existe a necessidade de se constatar o 
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nexo causal, tendo como exemplo, um soldador  que contrai uma dermatite crônica 

devido ao contato com o ácido muriático oriundo do setor de decapagem de 

tubulações. Este agente não faz parte de suas atividades e fica distante de seu 

posto de trabalho, mas encontra-se exposto em função de suas atividades e ao 

entorno do ambiente em que trabalha. 

Os efeitos dos fumos metálicos no organismo relacionados aos soldadores no 

que diz respeito às doenças ocupacionais são de grande relevância para esta 

pesquisa, devido à dificuldade de se remover estes metais pelas vias aéreas, 

urinárias, excretoras e sudoríparas. 

Foram identificados o Mercúrio (Hg), Chumbo (Pb), Cádmio (Cd), Arsênio 

(As), Manganês (Mn), Cromo (Cr), Níquel (Ni), Selênio (Se), Cobre (Cu), Cobalto 

(Co), Molibdênio (Mo), Zinco (Zn), sendo estes alguns dos metais mais presentes 

nos ambientes onde são executadas as tarefas de soldagem, que provocam nestes 

profissionais a famosa Febre dos Soldadores , sintoma comum de uma possível 

doença ocupacional desta classe trabalhadora, gerando consequências danosas à 

saúde e ao meio ambiente, sendo muito estudada pela Toxicologia. (TAVARES, 

1992,  apud MIRANDA, 2013, pág. 33). (grifo do autor) 

Os sintomas mais comuns relacionados à exposição aos metais são dores de 

cabeça, febre, falta de ar e pneumonia, atribuídos à fumaça e/ou poeira.  

No relato de um soldador goivador entrevistado por Miranda (2013, p. 71) em 

sua pesquisa de campo, ele diz que: 

 
Toda vez que a gente goiva, a gente tem febre. A gente chega em casa e, 
naquela noite, tem febre. Aquela poeira e a fumaça provocam isto. Usamos 
máscara, mas a nossa máscara é comum. (MIRANDA, 2013, p. 71) 

 

Nesse sentido, os problemas de saúde mais relatados referem-se aos casos 

de intoxicação aguda, ou seja, sintomas que funcionam como alerta e surgem logo 

após a uma exposição a elevadas concentrações a um ou mais metais.  

 O tamanho das partículas influencia na toxidade dos fumos, pois quanto 

menor, maior o perigo (figura 24) e ficam aglomeradas quando atingem a zona de 

respiração do soldador, gerando partículas de fumos de 1 a 2µm. O tamanho é 

importante porque determina o quanto o sistema respiratório é afetado (figuras 25, 
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26, 27 e 28). As maiores que 5µm são depositadas no trato respiratório superior e as 

que estão entre 0.1 a 5µm, que incluem os fumos de solda, penetram na parte 

interna dos pulmões (os alvéolos) e ficam lá depositadas. (ANSCHAU, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nederman. Disponível em: 
<http://www.nederman.com.br/solutions/~/media/ExtranetDocuments/PublishedCatalouge/
BR_PT_MANUALSAUDESOLDADORES1.ashx>. Acesso em 02 de dezembro de 2015. 

Figura  25 – Classificação da fração das partículas no trato respiratório 
 

Fonte:  Segurança no Trabalho é valorizar a vida.  2011. Disponível em: 
<http://segurancasaude.blogspot.com.br/2011/08/particulas-de-poeira-um-perigo-para-o.html> 
Acesso em 02 de dezembro de 2015. 
 

Figura  24 - Dimensões das partículas e localização no Sistema Respiratório  

≤ 0,5 µm: são respiráveis e 
penetram profundamente nos  

pulmões. 

< 0,5 µm: são inaláveis e podem 
eventualmente atingir os alvéolos 

pulmonares. 

10 – 2 µm: são retiradas da 
garganta 

0,2 – 0,5 µm: são 
retiradas na traqueia. 
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Figura 27 – Partículas de solda em suspensão coletadas após duas semanas de atividade. 

Fonte:  NEDERMAN. Riscos e soluções para os fumos de solda. Disponível em: 
<http://www.nederman.com.br/solutions/~/media/ExtranetDocuments/PublishedCatalouge
/BR_PT_MANUALSAUDESOLDADORES1.ashx>. Acessado em 02 dez. 2015. 

Figura  26 - Tamanho das partículas aumentadas dos metais da soldagem. 

Fonte:  Aerodispersóides: Causas de doenças respiratórias. 2014. Disponível em:  
 <http://www.unipacs.com.br/sem-categoria/aerodispersoides-causas-de-doencas-
respiratorias/>.    Acesso em 02 dezembro de 2015. 
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Pela experiência de Ruppenthal (2013) na figura 29 

[...] o fluxo sanguíneo contínuo exerce uma boa ação de dissolução e 
muitos agentes químicos podem ser absorvidos rapidamente a partir dos 
pulmões. Os agentes passíveis de sofrerem absorção pulmonar são os 
gases, vapores e os aerodispersóides. Essas substâncias poderão ser 
absorvidas, tanto nas vias aéreas superiores, quanto nos alvéolos. 
(RUPPENTHAL, 2013, p. 26),   

 

A retenção parcial ou total dos agentes nas vias aéreas superiores esta ligada 

ao diâmetro de partícula, hidrossolubilidade, condensação e temperatura. 

Geralmente, as partículas com diâmetro maior do que 30 µm ficarão retidas nas 

regiões menos profundas do trato respiratório. Também quanto maior a sua 

solubilidade em água, maior será a tendência de ser retida no local. (TORLONI e 

VIEIRA, 2016).  

 

 

 

 

Fonte:  NEDERMAN. Riscos e soluções para os fumos de solda. Disponível em: 
<http://www.nederman.com.br/solutions/~/media/ExtranetDocuments/PublishedCatalouge/BR
_PT_MANUALSAUDESOLDADORES1.ashx>. Acessado em 02 de dezembro de 2015. 
 

Figura  28 - Partículas dos fumos aglomeradas. 
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Nos alvéolos pulmonares, explicam Torloni e Vieira (2016) 

 

Duas fases estão em contato, uma gasosa formada pelo ar alveolar e outra 
líquida representada pelo sangue. Diante de um gás ou de um vapor, o 
sangue pode se comportar de duas maneiras diferentes, podendo o agente 
tóxico dissolver-se simplesmente por um processo físico ou, ao contrário, 
combinar-se quimicamente com elementos do sangue. No primeiro caso, 
tem-se a dissolução do toxicante no sangue e no segundo caso, a reação 
química. Já as partículas presentes nos alvéolos, que não foram removidas 
ou absorvidas, podem ficar retidas na região, causando as 
pneumoconioses. (TORLONI e VIEIRA, 2016, p. 123) 

 

Miranda (2013, p.33) explica  

 

[...] que muitos metais são essenciais à vida do planeta e para o homem, 
porém outros não exercem nenhuma função conhecida no ciclo biológico. 
Independente de ser essencial ou não, as concentrações que estejam 
acima das consideradas normais, isto é, acima dos LT, deixam de ser 
toleráveis e se tornam tóxicas podendo danificar sistemas biológicos, como 
proposto na NR-15 em seus anexos e na ACGIH. (MIRANDA, 2013, p.33). 

 

Esses elementos podem ser gerados como produtos nos processos de 

galvanoplastia (gases, vapores e borras) ou de soldagem (fumos e gases). 

Os efeitos tóxicos dos metais mais evidentes são aqueles de uma exposição 

a grandes concentrações no ar em um período curto como, por exemplo, irritações 

nas vias aéreas superiores.  

Quando estão presentes, algumas substâncias químicas são imediatamente 

prejudiciais a vida e a saúde, as quais são denominadas de IPVS e agem no 

organismo com efeitos agudos. Todavia, se a exposição ocorre em pequenas doses 

por um longo período de tempo, meses ou anos, pode provocar alterações menos 

evidentes, mas que podem se configurar em doenças graves que atingem órgãos 

como pulmões, fígado, rins, olhos e sistema nervoso, os quais são chamados de 

efeitos crônicos. (MIRANDA, 2013, p. 33). 

Na construção naval, os soldadores estão expostos a diversos riscos, sendo 

em sua grande maioria a metais e a carvão fragmentado em forma de poeira,  

principalmente na goivagem (figura 30), onde são realizadas aberturas de 

sulcos/chanfros em placas ou chapas para posterior soldagem ou através de outros 

processos de fusão.  
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Fonte : autor 

Figura  30 - Goivador soldando dentro de um bloco confinado. 

Figura 29 - Estrutura do pulmão e alvéolos pulmonares. 

Fonte:  Ruppenthal, 2013. 
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Após a análise dos Quadros 2 e 3, torna-se evidente que não só os 

profissionais que trabalham com os processos de soldagem são os que se 

encontram expostos aos mesmos agentes de risco e a possíveis lesões ao 

organismo, mas sim todos envolvidos no processo de trabalho. 

Em meus estudos existem muitos metais identificados, entretanto esta 

pesquisa limitou-se a apresentar apenas alguns deles, cujos efeitos a médio e a 

longo prazo são extremamente danosos e irreversíveis à saúde dos soldadores.  

No Quadro 4, são apresentados os 07 (sete) metais mais comuns nos 

processos de soldagem, com as suas informações toxicológicas, sua classificação 

de perigo, os riscos ao homem e os efeitos ao organismo humano, sendo estes o 

chumbo, manganês, cádmio, alumínio, cromo, cobre e níquel. 
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Quadro 4 – Informações toxicológicas de sete metais pesados 
 

NOME DO METAL 
CLASSIFICAÇÃO DAS 

SUBSTÂNCIAS 
PERIGOSAS 

RISCOS AO HOMEM E 
AOS ANIMAIS EFEITOS AO HOMEM 

Chumbo (Pb) 
Fonte: Disponível em: 

<http://www.dakotamatrix.com/products/890/galena>. Acesso 
em 05 de junho de 2016. 

Tóxico e 
Carcinogênico Prejudicial 

- Neurotoxicidade, distúrbios hematológicos, distúrbios renais, 
hipertensão arterial, carcinogenicidade, efeitos reprodutivos com 
possível aumento de abortos, malformações, natimortos e 
redução na contagem de espermatozóides. Vídeo sobre o 
chumbo. Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=2yPm1nsCFJw>. Acesso em 05 de 
junho de 2016. 

Manganês (Mn) 
Fonte: Disponível 

em:<http://pt.wikipedia.org/wiki/Mangan%C3%AAs>. Acesso em 
05 de junho de 2016.  

 
Tóxico 

 

Essencial ao ser humano, 
crescimento das plantas e em 

funções vitais dos animais 
superiores 

- Tosse seca, náusea, dor de cabeça, fadiga, dispneia aguda, 
alterações nos pulmões e no cérebro (SNC). 
- Mal de Parkinson. 
- Efeitos negativos aos ossos. 

Cádmio (Cd) 
Fonte: Disponível 

em:<http://www.brasilescola.com/quimica/cadmio.htm>. Acesso 
em 05 de junho de 2016.  

Tóxico Prejudicial aos seres vivos 

-Pneumonia química aguda ou edemas pulmonares. 
- Doença crônica obstrutiva pulmonar, enfisemas, 
doenças crônicas renais, efeitos no sistema cardiovascular e 
ósseo. 

Alumínio (Al) 
Fonte: Disponível em:<http://noticias.rumonet.pt/wp-

content/uploads/2013/01/transferir-1.jpg>. Acesso em 05 de 
junho de 2016. 

Tóxico 
Importante na dieta humana 

em níveis moderados 
 

- Trabalhadores expostos ao alumínio podem apresentar fibrose, 
limitação do fluxo aéreo, aumento da sensibilidade brônquica, 
pneumoconiose, efeitos neurológicos como disfunção cognitiva e 
motora, considerado carcinogênico pela IARC. 

Cromo (Cr)  
Fonte: Disponível em: 

<http://www.quimlab.com.br/guiadoselementos/cromo.htm>. 
Acesso em 05 de junho de 2016.  

Tóxico 
Essencial ao homem, mas 

dependendo da forma que é 
encontrado 

- Efeitos cutâneos (dorso das mãos e dedos), nasais, bronco-
pulmonares, renais, gastrointestinais e carcinogênicos. 

Cobre (Cu) 
Fonte: Disponível 

em:<http://www.serralheriasp.com.br/cobre2.jpg>. Acesso em 
05 de junho de 2016. 

Tóxico Essencial aos seres vivos em 
pequenas quantidades 

- Podem apresentar sinais de intoxicação aguda como irritação 
no nariz, boca e olhos, cefaleia, náusea, vertigem e diarréia. 
- Distúrbios neurológicos como doença de Menkes, doença de 
Wilson e aceruloplasminemia hereditária. 

Níquel (Ni) 
Fonte: Disponível 

em:<http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel>. Acesso em 05 
de junho de 2016. 

Tóxico Essencial aos seres vivos em 
pequenas quantidades 

- Efeitos agudos: dores de cabeça, náuseas e tonturas após a 
exposição ao gás contendo níquel, reações alérgicas como 
lesões cutâneas que podem provocar dermatites, insuficiência 
respiratória e embolia pulmonar. 
- Efeitos crônicos: asma e bronquite crônica, doenças do 
coração, maior chance de desenvolver câncer de pulmão, 
laringe, nariz. 

Fonte : Ruppenthal, 2013. ALBA e ATSDR, 2016. 
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Mediante as características e aos efeitos destes metais no organismo dos 

soldadores, torna-se evidente neste trabalho que, apesar da suposta ignorância  

destes profissionais quanto à percepção dos agentes químicos existentes no 

processso de trabalho, os empresários da indústria naval os ignoram e ainda os 

veem estes homens como máquina de produção em série  e não concretizam 

nenhum investimento em treinamento, de forma a possibilitar o conhecimento básico 

quanto aos riscos a que estão expostos e em melhorar as suas condições de 

trabalho, a fim de que tornem os ambientes mais salubres e seguros, através da 

aquisição e implantação de EPC e EPI, benefícios de significativos valor sobre à 

gestão nos índices de frequência e gravidade relacionados aos acidentes de 

trabalho e doenças ocupacionais. (grifo do autor) 

Outro ponto relevante abordado é quanto a forma utilizada para a compra dos 

EPI (figura 31), onde é realizada sem nenhum critério de pesquisa de mercado 

quanto à qualidade,  existência do Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo MTE, 

efetividade do equipamento, análise minuciosa dos locais e das atividades (figuras 

32, 33 e 34) antes da escolha, um teste por parte dos empregados, um parecer final 

fornecido pelo SESMT antes da aquisição e da entrega para o uso pelos soldadores, 

pois é de praxe nos estaleiros e empresas em geral, adquirirem os de menor preço 

sem analisar o custo benefício para os trabalhadores e para a própria organização. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura  31 - Processo de goivagem, com liberação de metais e carvão, no qual o 
soldador está utilizando um respirador semifacial com seu filtro saturado (escuro) em um 
ambiente confinado. 

Fonte:  autor 
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Figura  32 - Caracterização de um ambiente confinado de difícil acesso, 
dificuldade de movimentação, com exposição a metais e sem ventilação 
adequada. 

Fonte:  autor.  
 

Figura  33 - Sistema de ventilação (EPC) em NC, pois foi adaptado com a utilização de 
várias saídas para insuflar o ar renovado no ambiente, porém com uma vazão 
subdimensionada. 

Fonte:  autor.  
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Mediante a comprovação e as conclusões alcançadas até o momento, 

observa-se que a exposição dos soldadores aos riscos químicos é de grande 

relevância para futuros estudos pelos profissionais da área de segurança e para ser 

considerada de grande valia para todos os trabalhadores, bem como para 

pesquisadores de áreas análogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  34 - Vários dutos em plástico frágil sendo utilizados para a distribuição do ar 
em espaços confinados, comprados com baixa qualidade visando reduzir os gastos 
para a empresa. 

Fonte : autor. 
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7 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

7.1 O que é metodologia? 

Na visão de Minayo (2010, apud MIRANDA, 2013, pág. 39), a metodologia é o 

instrumental próprio e o caminho de abordagem da realidade, que ocupa um lugar 

muito importante dentro das teorias sociais, por ser uma parte essencial da visão 

social de mundo transmitida na teoria a ser utilizada pelos pesquisadores. 

Minayo define metodologia como sendo mais que uma descrição formal dos 

métodos e técnicas a serem utilizadas, indicando as conexões e a leitura 

operacional que o pesquisador fez da representação teórica e de seus objetivos de 

estudo. (MIRANDA, 2013, p. 39)  

Minayo (2010, apud Gaudencio1, 2013) explica que a metodologia inclui 

simultaneamente a teoria da abordagem, que é o método, os instrumentos de 

operacionalização do conhecimento, que são as técnicas e a criatividade do 

pesquisador, através da sua experiência, capacidade pessoal, sensibilidade e a 

percepção.  

 Explica que a metodologia é muito mais que técnicas, pois ela inclui as 

concepções teóricas da abordagem, articulando-as com a teoria, a realidade 

empírica e com os pensamentos sobre a realidade, onde, no entanto nada disso 

substitui a criatividade do pesquisador. (MINAYO, 2013, apud Gaudêncio, 2013). 

Pela visão de Kuhn2 (1978, pág. 536), o progresso da ciência se faz pela 

quebra dos padrões definidos, devido à colocação em discussão das teorias e dos 

métodos, acontecendo assim uma verdadeira revolução de ideias.  

Desta forma, esta dinâmica está intimamente relaciona à maneira de como se 

trabalha com a pesquisa, o jeito como são concebidas as teorias, a maneira como 

são percebidas as proposições e a prática de como são trabalhados os conceitos. 

(MINAYO, 2013 apud GAUDENCIO, 2013). 

                                            
1 Resenha: <https://editorialgaudencio.com.br/2013/01/02/maria-cecilia-de-souza-minayo>. Acesso 
em 18 de novembro de 2016. 
2 MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 29. ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. (Coleção temas sociais). 
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7.2 Revisão integrativa da literatura - Metassíntes e qualitativa 

Em virtude da quantidade crescente e da complexidade de informações e 

estudos acadêmicos na área da saúde e segurança do trabalho, tornou-se 

imprescindível o desenvolvimento de artifícios, no contexto da pesquisa 

cientificamente embasada, capazes de demarcar etapas metodológicas mais 

precisas de proporcionar aos profissionais a melhor utilização das evidências 

elucidadas em inúmeros estudos. Nesse cenário, a revisão integrativa surge como 

uma metodologia que proporciona a síntese do conhecimento e a incorporação da 

aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática. (SOUZA, DA 

SILVA, CARVALHO, 2010). 

Enfatizado por Souza, da Silva, Carvalho (2010, pág.102), a revisão 

integrativa é um método que utiliza a experiência vivenciada pelos pesquisadores 

por ocasião da realização de uma revisão de pesquisas já estudadas, analisadas, 

discutidas e validadas. 

Souza, da Silva, Carvalho (2010) ainda reforçam que a revisão integrativa, 

finalmente, é a mais ampla abordagem metodológica referente às revisões, permi-

tindo a inclusão de estudos experimentais e não experimentais para uma 

compreensão completa do fenômeno analisado.  

Combina também dados da literatura teórica e empírica, além de incorporar 

um vasto leque de propósitos: definição de conceitos, revisão de teorias, evidências 

e análise de problemas metodológicos de um tópico particular. A ampla amostra em 

conjunto com a multiplicidade de propostas deve gerar um panorama consistente e 

compreensível de conceitos complexos, teorias ou problemas relevantes em 

segurança. 

Com outra visão e sem o intuito de me distanciar da revisão integrativa, a 

metassíntese qualitativa, como explica Matheus (2009, p. 543-545), também é um 

campo de pesquisa emergente com potencial contribuição para a prática baseada 

em evidências, embora existam diversas contestações de conceito e metodológico, 

onde na última década, inúmeras publicações tem assinalado a importância deste 

tipo de estudo e os diferentes métodos para conduzir a síntese de pesquisas 

qualitativas. 
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As revisões integrativas e a metanálise são assuntos relativamente 

conhecidos, na qual estas revisões reúnem uma grande quantidade de resultados de 

pesquisas, discutindo as diferenças e as semelhanças entre os resultados 

encontrados nos estudos primários. (MATHEUS, 2009) 

A metanálise, como explica Viana (2015), realiza a compilação e a análise 

crítica de estudos qualitativos sobre um mesmo tema ou assuntos correlatos, com o 

objetivo de gerar uma nova interpretação dos resultados encontrados das pesquisas 

que tratam do mesmo objeto de análise, produzindo, portanto, evidências 

quantitativas que são removidas de cada pesquisa acerca de um problema, fato ou 

foco de estudo para, a seguir, serem relacionadas para uma comparação ou serem 

contrastadas, para construção de outras interpretações que permitem compor uma 

nova síntese de comentários. (BRASIL, Ministério da Saúde, 2014)  

Conforme enfatiza Matheus (2009), este tipo de metodologia gerou o aumento 

das produções científicas e serviu como ponto de partida ao fundamento do 

movimento da prática baseada em evidências sobre diversos temas, no qual esse 

movimento ocorreu pela necessidade de se validar os resultados já obtidos de 

pesquisas sobre determinados temas, assim como dar subsídio à tomada de 

decisões dos profissionais em meio a tantas informações. 

O desenvolvimento dessa metodologia deve-se aos estudos realizados, 

principalmente pela UK Cochrane Centre, uma fundação do Reino Unido que desde 

1992 mantém e dissemina revisões sistemáticas, explica Matheus (2009). 

Em minha pesquisa foi realizada uma revisão na literatura brasileira, sendo 

utilizadas as produções científicas de artigos, monografias, dissertações e teses, 

onde através desta análise rigorosa do conteúdo, conseguiu-se chegar a uma 

quantidade não muito significativa de evidências, mas bem contextualizadas e 

problematizadas, pautadas nos Cuidados com a Saúde dos Soldadores nos 

Estaleiros Brasileiros . (grifo do autor) 

 

7.3 Ambiente da pesquisa para revisão de literatura  

O ambiente de pesquisa escolhido pelo pesquisador para a revisão integrativa 

da literatura brasileira entre 2010 e 2016, foram as bases de dados LILACS, 

MEDLINE, SCIELO e periódicos da CAPES, tendo como foco a segurança e a 
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saúde dos soldadores nos estaleiros brasileiros, onde foram selecionados 06 (seis) 

trabalhos que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos, com a 

utilização Nível de Evidência Científica por Tipo de Estudo (NEC) no Anexo I, pois 

visa avaliar e validar de maneira crítica as publicações científicas, a fim de que a 

tomada de decisão seja embasada em evidências (MEDEIROS, STEIN, 2002).3  

 

7.4 Critérios de seleção – inclusão e exclusão 

Os critérios de inclusão foram definidos em função dos trabalhos científicos, 

tais como artigos, monografias, dissertações e teses encontradas no Brasil no 

idioma português, em sua íntegra e processados na Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), no Portal de Periódicos da Capes, nas bases de dados da Literatura Latino 

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Literatura internacional da 

área Médica e Biomédica (MEDLINE), Cientific Electronic Library Online (SCIELO) 

no período entre 2010 e 2016 relacionados à temática sobre os Cuidados com a 

Saúde dos Soldadores nos Estaleiros Brasileiros, através da similaridade do título, 

tema em estudo, resumo, introdução e o conteúdo, a fim de apresentar e validar a 

correta escolha e bem evidênciada. 

Também foram utilizadas algumas pesquisas com a análise documental de 

notícias, reportagens, blogs e outros, pertinentes aos critérios de inclusão.  

Cabe salientar que foram lidos todos os títulos, resumos e as introduções de 

todos os trabalhos, e somente foram analisados e aprovados em todo o conteúdo os 

que atenderam aos critérios de inclusão e no idioma português. 

Os critérios de exclusão foram todos os trabalhos que não contemplam o 

período entre 2010 e 2016, que não sejam no idioma português, que não sejam 

publicados no Brasil, que em seu título, resumo, introdução e/ou conteúdo não 

abordem as informações acerca dos Cuidados com a Saúde dos Soldadores nos 

Estaleiros Brasileiros e que não tratem de pesquisas nacionais, sendo os mesmos 

descartados da leitura preliminar. 

 

                                            
3 MEDEIROS, STEIN (Revista AMRIGS, Porto Alegre, 46 (1,2): 43-46, jan.-jun. 2002.  
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7.5- Resultados obtidos nas etapas do levantamento das pesquisas 

O levantamento de dados da literatura pertinente à temática dos “Cuidados 

com a Saúde dos Soldadores nos Estaleiros Brasileiros” foi realizado no período de 

17 de março a 02 de agosto de 2016, na literatura brasileira, onde foram utilizados 

os DeCS, situados nas bases de dados nacionais, no LILACS, que é um organismo 

internacional e centro especializado que faz parte da Organização Pan-Americana 

da Saúde e Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), o qual disponibiliza 

através da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) a busca nas bases de dados LILACS, 

MEDLINE, SCIELO e no Portal de Periódicos da Capes. 

Neste sentido, a averiguação foi apresentada em etapas para que fossem 

selecionadas as pesquisas mais expressivas e consistentes quanto ao estudo em 

evidência, na revisão da literatura sobre o tema abordado, conforme os critérios de 

inclusão e exclusão, da seguinte maneira: 

 

1ª Etapa - Seleção dos descritores no DeCs 

Visando tornar mais sólida a pesquisa, foram selecionados e pesquisados os 

seus conteúdos separadamente através dos descritores: “riscos ocupacionais do  

soldador ”, ”saúde do trabalhador ”, “saúde do soldador ”, “saúde ocupacional no 

estaleiro ”, com a utilização da palavra ou termo, e no descritor exato no idioma 

português dentro da temática escolhida. (grifo do autor) 

Com a utilização em separado do descritor ”saúde do trabalhador ”, este 

redirecionou para 13 (treze) subdescritores relacionados no idioma português, 

espanhol e inglês, totalizando 13 pesquisas, sendo que os seus conteúdos não se 

aplicam aos critérios de inclusão . (grifo do autor) 

Foram utilizados os demais descritores separadamente não obtendo 

resultado . (grifo do autor) 

 

2ª Etapa : Utilização do operador booleano “or” 

De posse dos descritores definidos na 1ª. Etapa, e com todas as combinações 

possíveis com o operador booleano “or”  entre “riscos ocupacionais do  soldador ”, 

”saúde do trabalhador ”, “saúde do soldador ”, “saúde ocupacional no estaleiro ” 
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partiu-se para a BVS utilizando as bases de dados LILACS, MEDLINE e SCIELO, 

onde através da leitura e análise do título, resumo, introdução não houve êxito 

quanto aos registros encontrados. (grifo do autor) 

 

3ª Etapa : Utilização do operador booleano “and”  

Em seguida foi utilizado o operador booleano “and ” utilizando as seguintes 

combinações: 1) “saúde do trabalhador ” and  “saúde ocupacional no estaleiro ”; 2) 

“saúde do trabalhador ” and  “saúde do soldador ”; 3) “saúde do trabalhador ” and  

“saúde no  estaleiro ”, assim se obtendo o primeiro resultado . (grifo do autor) 

 

4ª Etapa - Primeiro resultado obtido 

Primeiro foi pesquisado no LILACS e através da combinação “saúde do 

trabalhador ” and  “saúde ocupacional no estaleiro ”, onde foram encontrados 6 

(seis) registros, sendo selecionada 1 (uma) dissertação de mestrado  e 1 (um) 

artigo , no qual foi feita a leitura e análise do título, resumo, introdução e conteúdo. 

No Quadro 5 é apresentada uma sinopse dos trabalhos selecionados. (grifo do 

autor) 
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Quadro 5 – Sinopse das principais informações sobre  as publicações encontradas na base de dados LILACS  

FONTE REFERÊNCIA RESUMO OBJETO OBJETIVO SUJEITO 

BASE LILACS  

1) Dissertaç ão: Percepção de risco: estudo com 
trabalhadores de um estaleiro expostos a metais. 
2013. 
 
Autora : Miranda , Ana Lídia. 
 
Instituição : FIOCRUZ/ENSP/RJ. 
 

O estudo objetivou conhecer a percepção que 
os trabalhadores de um estaleiro possuem 
quanto aos riscos a que estão expostos, 
principalmente aos metais, sendo realizado um 
estudo qualitativo, com enfoque na relação 
saúde-trabalho, análise de entrevistas 
semiestruturadas, com 14 trabalhadores que 
trabalham expostos a metais em espaço 
confinado. 

Saúde dos Trabalhadores 
em um estaleiro. 

Conhecer a percepção que 
trabalhadores de um estaleiro 
possuem quanto aos riscos a que 
estão expostos, principalmente 
os metais. 

Trabalhadores 
de  
um estaleiro. 

2) Artigo : Determinação dos níveis de exposição de 
metais em trabalhadores da construção naval: 
impactos e desafios. 2016. 
 
Autores : Moreira , Maria de Fátima Ramos; 
Ferreira , Aldo Pacheco; Araújo , Ulisses Cesar de. 
2016. 
 
Instituição : Revista Brasileira de Medicina do 
Trabalho.  

Determinou os níveis de metais em amostras 
ambientais e os indices biológicos. O métodos 
foi um estudo transversal com 17 
trabalhadores de um estaleiro do Estado do 
Rio de Janeiro com idade entre 18 e 65 anos, 
com tempo na função laboral de pelo menos 3 
anos, entre 2012 e 2013. 

Reduzir os trabalhadores 
da indústria naval a 
exposição a metais. 

Determinar os níveis de metais 
em amostras ambientais e 
biológicas 

Trabalhadores 
de um 
estaleiro. 

Fonte: autor. 



82 

5ª Etapa : Depois foi utilizada a combinação com os descritores “saúde  do 

trabalhador ” and “saúde do  soldador ”, onde foram encontrados 06 (seis) 

registros , foram encontrados 02 (dois) artigos, que através da leitura e análise do 

título, resumo, introdução, não foram selecionados  por terem sido publicados no 

ano de 1985. (grifo do autor) 

 

6ª Etapa : Através da combinação dos descritores “saúde do trabalhador ” and 

“saúde ocupacional no estaleiro ” and “saúde do  soldador ”, não foram 

encontrados registros de pesquisa, apesar da leitura e análise do título, resumo e 

introdução. (grifo do autor) 

 

7ª Etapa : Foi pesquisado no MEDLINE através da combinação dos descritores 

“saúde do trabalhador ” and  “saúde ocupacional no estaleiro ”, e mesmo após a 

leitura e análise do título, resumo, introdução não foram encontrados evidências 

nos registros para a pesquisa. (grifo do autor) 

 

8ª Etapa : Através da combinação “saúde do trabalhador ” and  “saúde do  

soldador ”, não foram encontrados registros de pesquisa, e da combinação “saúde 

do trabalhador ” and  “saúde ocupacional no estaleiro ” and  “saúde do  soldador ”, 

também não foram encontrados registros , mesmo após a leitura e análise do 

título, resumo, introdução. (grifo do autor) 

 

9ª Etapa : Foi pesquisada no SCIELO através da combinação dos descritores “saúde 

do trabalhador ” and  “saúde ocupacional no estaleiro ”, e “saúde do trabalhador ” 

and  “saúde do soldador ”, onde não houve sucesso em registros para a 

pesquisa, também com a leitura e análise do título, resumo, introdução. (grifo do 

autor) 

 

10ª Etapa : Devido a pouca quantidade de registros para estudo e análise 

relacionados à pesquisa, foi utilizada a Revista Brasileira de Saúde Ocupacional  
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(RBSO) da Fundacentro, na base de dados SCIELO, utilizando os mesmos 

descritores e operadores com as mesmas combinações anteriores, e após a leitura 

dos títulos, resumo e introdução nenhum se aplicou ao tema a ser abordado, 

devido à especificidade do estudo. Cabe ressaltar mais uma vez que foi analisado o 

título, resumo, introdução de todas as evidências. (grifo do autor) 

 

11ª Etapa - Segundo resultado obtido 

Mediante as diversas tentativas e alternativas, e devido a obtenção de poucos 

resultados positivos, fez-se necessária a utilização do banco de dados SCIELO e 

dos periódicos da CAPES, com a utilização de um único descritor, “saúde do 

soldador em estaleiro ”, obtendo um resultado com 204 registros , e após a 

leitura e análise do título, resumo e introdução foram selecionados 04 (quatro)  

registros, e em seguida com a leitura de todos os conteúdos em sua íntegra foram 

selecionados 03 (três) artigos  e 01 (uma) dissertação de mestrado , evidenciados 

no Quadro no qual é apresentada uma sinopse dos trabalhos selecionados. (grifo do 

autor) 
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Quadro 6 – Sinopse das principais informações sobre  as publicações encontradas na base de dados SCIELO  
 

 
FONTES 

 
REFERÊNCIA 

 
RESUMO 

 
OBJETO 

 
OBJETIVO 

 
SUJEITO 

 

BASE SCIELO 
 

1) Artigo : Os processos de trabalho na indústria 
naval: relação entre a produtividade e o 
agravamento à saúde dos trabalhadores. 2012. 
 
Evento : VIII Seminário de Saúde do Trabalhador 
(em continuidade ao VII Seminário de Saúde do 
Trabalhador de Franca) e VI Seminário “O Trabalho 
em Debate”. UNESP/ USP/STICF/CNTI/UFSC, 25 
a 27 de setembro de 2012, UNESP- Franca/SP. 
 
Autor : Teixeira , Bianca da Costa. 

O estudo realizado propõe investigar e analisar 
alguns fatores que evidenciam a relação entre os 
processos de trabalho na indústria naval, os 
acidentes de trabalho e o índice de adoecimento. 
 
 
 
 
 

Saúde dos 
trabalhadores de 

um estaleiro. 

Entender a que condições estão 
submetidos tais trabalhadores 
quanto ao índice de agravos à 
saúde. 

Trabalhadores de  
um estaleiro. 

2) Artigo : Percepção dos trabalhadores de 
soldagem em relação à exposição aos riscos de 
acidentes no local de trabalho. 2015. 
  
Autores : Dias , Thalyta Moraes Andrade; Araújo , 
Giovana Fernandes.  
 
Revista : Revista Enfermagem Contemporânea.  

O estudo objetivou identificar a percepção dos 
soldadores, a exposição aos riscos de acidentes e 
as medidas de prevenção. Foi realizado um estudo 
qualitativo com entrevistas, roteiro semiestruturado 
com nove trabalhadores com exposição à solda. O 
estudo revelou que possuem pouco conhecimento 
sobre os riscos, além da falta de proteção 
individual e o uso dos EPI, necessitando de 
melhoria sobre o conhecimento em segurança do 
trabalho. 

Saúde  
do  

soldador. 

Identificar a percepção dos 
trabalhadores de soldagem em 
relação à exposição aos riscos de 
acidentes no local de trabalho e 
as medidas de prevenção. 

Colaboradores que 
trabalham 
diretamente 
expostos a solda. 

3) Artigo : Gestão de Segurança, meio ambiente e 
a saúde para soldadores na indústria naval. 2015. 
 
Autor: Pinheiro , Priscilla Pires. 
 
Instituição : Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia Fluminense - Campos, Centro. 

Trata dos soldadores expostos aos riscos que 
podem ocasionar acidentes e/ou doenças 
ocupacionais, em um ambiente laboral 
desfavorável, com roupas pesadas e a falta de 
qualificação, aumentando os índices de acidentes 
e doenças no trabalho. Demonstra que a melhoria 
na gestão da segurança, meio ambiente e saúde, 
favorecem para a prevenção de riscos e benefícios 
para a organização. 

Saúde dos 
profissionais de 

soldagem. 

A necessidade da implantação de 
um sistema de gestão de 
segurança e meio ambiente, 
visando a saúde e os fatores 
humanos, além da prevenção dos 
riscos e a promoção do bem estar 
ao trabalhador. 

Profissionais de 
soldagem. 

4) Dissertação : Método para Identificação dos 
fatores que influenciam na Segurança do Trabalho 
em Espaços Confinados: uma aplicação na 
Construção de Embarcações. 2012. 
 
Autor : Soares , João Cesar.  
 
Instituição : Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – UFRJ. 

Propõe a aplicação de um método para 
identificação dos fatores que afetam o 
desempenho dos trabalhadores em espaços 
confinados na construção de embarcações e que 
contribuem para a deterioração das condições de 
segurança do trabalho. 

A aplicação de 
um método para 
identificação dos 

fatores que 
afetam o 

desempenho dos 
trabalhadores em 

espaços 
confinados. 

O estudo tem por objetivo propor 
e aplicar um método para 
identificação dos fatores que 
afetam o desempenho dos 
trabalhadores em espaços 
confinados na construção de 
embarcações e que contribuem 
para a deterioração das 
condições de segurança do 
trabalho. 

Trabalhadores que 
desenvolvem as 
suas atividades em 
espaços confinados 
em um estaleiro. 

Fonte : autor
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12ª Etapa : Utilizando o mesmo método da 11a etapa, foi utilizado um único 

descritor “segurança do trabalho em um estaleiro” , onde foram encontrados 4870 

registros  e, mesmo após a leitura de seu título, resumo e introdução, nenhum foi 

selecionado  pois não atenderam aos critérios de inclusão. (grifo do autor) 
 

Ao término da 12ª etapa, foi aberta a exceção para um 01 (um) artigo  que 

foi considerado de grande relevância para a minha pesquisa, mesmo fazendo 

menção a uma indústria mecânica de médio porte na Bahia, mas  porque foi 

elaborado por profissionais da saúde, onde, mesmo não sendo da área específica 

em segurança do trabalho, as autoras demonstraram uma grande percepção 

adquirida através de um bom conhecimento empírico desenvolvido em campo e 

avançado grau de amadurecimento acerca da importância do conhecimento sobre 

os perigos e os riscos à saúde, doenças profissionais, o uso dos EPI, dos EPC e a 

importância da capacitação para os soldadores. (grifo do autor) 

Foi utiizada na consumação dos trabalhos pesquisados a Classificação do 

Oxford Centre apresentada no Quadro 7, a fim de ratificar as escolhas aprovadas, 

através da competência em avaliar e validar de forma crítica, as publicações 

científicas que atendem aos critérios de inclusão exclusão. 
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Quadro 7: Níveis de evidência científica por tipo de estudo 

Fonte : MEDEIROS, Lídia Rossi, STEIN, Airton. Disponível em: <http://www.amrigs.org.br/revista/46-01-
02/N%C3%ADveis%20de%20evid%C3%AAncia%20e%20graus%20de%20recomenda%C3%A7%C3%A3o
%20da%20medicina%20baseada%20em%20evid%C3%AAncias.pdf>. Acesso em 31 de outubro de 2016. 
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Foi elaborado o Fluxograma 2 para melhor visualização na obtenção do 

resultado quantitativo dos trabalhos selecionados, relacionado às buscas realizadas 

em suas respectivas bases de dados, de acordo com o pareamento dos descritores 

selecionados e com a utilização dos operadores booleanos, respeitando 

rigorosamente os critérios de inclusão (CI) e exclusão (CE).  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fluxograma 2: Resumo quantitativo dos trabalhos encontrados nas etapas de seleção, utilizando 

os CI e os CE. 

Fonte:  autor 

Legenda:  

Preparação  Processo  Decisão  Armazename nto  Terminação  

Definido os 
Descritores e o 
Banco de dados 

 

Descritores em Ciências da 
Saúde (DeCS): 

0 
“diversas combinações ” 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): 0 
“diversas combinações ” 

com a utilização dos operadores 
booleanos “or ” e “and ” 

LILACS  
06 Registros = 02 selecionados “ 

“saúde do trabalhador ” and 
“saúde ocupacional no estaleiro ” 

 
CI= 02 

CE= 04 

06 A=02 

SCIELO 
204 Registros = 04 selecionados  

“saúde do soldador em estaleiro ” 
4870 Registros = 0 selecionados 
“segurança do trabalho em um estaleiro ” 

 

B=04 
CI= 04 

MEDLINE 
0 

“saúde do trabalhador ”  
and “saúde  ocupacional no estaleiro “ 

(A) LILACS = 02 + (B) SCIELO = 04  

TOTAL = 06 selecionados  

CE= 4870 

5074 
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 Com o objetivo de melhor elucidar o Fluxograma 2 quanto a escolha das 

pesquisas científicas, foi explicado sequencialmente com a utlização de símbolos e 

setas, indicando o percurso a seguir percorrido pelo leitor cada uma destas etapas 

desenvolvidas até a chegada e a obtenção do resultado quantitativo selecionados:  

1ª) com os descritores definidos fez-se uma pesquisa no DECs, sendo que estes 

direcionaram a treze subdescritores, os quais resultaram em um resultado negativo; 

2ª) em seguida foram pesquisados no BVS com a utilização dos operadores “or” ou 

“and”, com diversas combinações com os mesmos descritores, onde não foi obtido 

resultado positivo; 

3ª) em sequencia foi utilizado o banco de dados LILACS e os mesmos descritores, 

onde se obteve o primeiro resultado positivo, sendo selecionadas 02 (dois) 

publicações; 

4ª) posteriormente foi utilizado o banco de dados MEDLINE com os descritores 

definidos, onde se obteve outro resultado negativo; 

5ª) depois foi utilizado o banco de dados SCIELO, com os descritores onde se 

obteve o segundo resultado positivito, sendo aprovados 04 (quatro); 

6ª) ao final da análise e uma leitura criteriosa dos 06 (seis) conteúdos, estas 

pesquisas cienfíficas foram utilizadas para a elaboração desta dissertação. 

O resultado obtido ao término das doze etapas é apresentado no Quadro 8, 

através de uma síntese de todas as pesquisas aprovadas na revisão integrativa da 

literatura. 
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Quadro 8 – Sinopse das pesquisas obtidas após a aná lise e estudo minucioso de todas as publicações com  o Nível de Evidência Científica por Tipo de Estudo  
(NEC) 
 

FONTES TÍTULO / AUTOR LOCALIZAÇÃO NA INTERNET 

BASE 
LILACS 
 

1) Dissertação: Percepção de risco: estudo com trabalhadores de 
um estaleiro expostos a metais. 2013. 
Autora: Miranda, Ana Lídia. NEC=C4 
Instituição: FIOCRUZ/ENSP/RJ. 
Período: abril de 2013. 
Para obtenção do título de Mestre em Ciências na área de Saúde 
Pública. 

Disponível em: <http://bases.bireme.br/cgi-
bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&
exprSearch=688810&indexSearch=ID>. Acesso em 08 de junho de 2016. 

2) Artigo: Determinação dos níveis de exposição de metais em 
trabalhadores da construção naval: impactos e desafios. NEC=A1B  
Autores: Moreira, Maria de Fátima Ramos; Ferreira, Aldo Pacheco; 
Araújo, Ulisses Cesar de. 2016. 
Instituição: Revista Brasileira de Medicina do Trabalho. Aceito: 
12/01/2015. Publicado: 2016. 

Disponível em: 
<http://www.anamt.org.br/site/upload_arquivos/rbmt_volume_14_n%C2%BA_1_28420161512297055
475.pdf>. Acesso em 30 de junho de 2016. 

BASE 
SCIELO 

3) Artigo: Os processos de trabalho na indústria naval: relação entre 
a produtividade e o agravamento à saúde dos trabalhadores. 2012. 
NEC=B2C 
Evento: VIII Seminário de Saúde do Trabalhador (em continuidade 
ao VII Seminário de Saúde do Trabalhador de Franca) e VI 
Seminário “O Trabalho em Debate”. UNESP/ 
USP/STICF/CNTI/UFSC, 25 a 27 de setembro de 2012, UNESP- 
Franca/SP. 
Autor: Teixeira, Bianca da Costa. 

Disponível em: <http://www.proceedings.scielo.br/pdf/sst/n8/16.pdf>. Acesso em 27 de agosto de 
2016.  

4) Artigo: Percepção dos trabalhadores de soldagem em relação à 
exposição aos riscos de acidentes no local de trabalho. 2015. 
NEC=C4 
Autores: Dias, Thalyta Moraes Andrade; Araújo, Giovana Fernandes. 
Instituição: Revista Enfermagem Contemporânea. Publicado: 2015 

Disponível em: <https://www5.bahiana.edu.br/index.php/enfermagem/article/viewFile/468/434>. 
Acesso em 10 de agosto de 2016. 

5) Dissertação: Método para identificação dos fatores que 
influenciam na segurança do trabalho em espaços confinados: uma 
aplicação na Construção de Embarcações. 2012. NEC=C4 
Autor: Soares, João Cesar Soares. 
Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. 

Disponível em: <http://dissertacoes.poli.ufrj.br/dissertacoes/dissertpoli302.pdf>  
Acesso em 03 de julho de 2016. 

6) Artigo: Gestão de segurança, meio ambiente e saúde para 
soldadores na indústria naval. 2015. NEC=B3A  
Autor: Pinheiro, Priscilla Pires. 
Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Fluminense - Campos, Centro. 

Disponível em: <http://bd.centro.iff.edu.br/xmlui/handle/123456789/25>. Acesso em 30 de agosto de 
2016. 

Fonte: autor
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Após o enquadramento das publicações obtidas para elaboração desta 

pesquisa pelo método do Oxford Centre, a predominância dos trabalhos produzidos 

classificou-se entre as faixas A1B  e C4, sendo que 01 (um) A1B  com diagnóstico de 

um estudo com forte recomendação na escolha e com benefício maior que o dano; 

01 (um) B2C estudo que são encontradas evidências importantes e que há benefício 

na escolha em relação aos riscos do dano; 01 (um) B3A  com evidências razoáveis 

para apoiar a recomendação, e (três) C4 com mínimas evidências satisfatórias e que 

os benefícios e os riscos são insuficientes, contra ou a favor, justificando-se o pouco 

investimento em pesquisa  sobre a segurança e a saúde nos estaleiros na indústria 

naval brasileira e, consequentemente, com poucos estudiosos envolvidos sobre o 

temática. (grifo do autor) 

A partir da compilação dos trabalhos encontrados na 12ª etapa relacionada à 

temática, iniciar-se-á no próximo capítulo a análise e discussão sobre as 

convergências, divergências, pontos positivos e negativos, as novas percepções e 

perspectivas dos pesquisadores sobre os cuidados com a saúde dos soldadores nos 

estaleiros brasileiros. 
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8 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

  

 Este capítulo apresenta os resultados e as discussões obtidas do estudo e a 

análise dos dados alcançados nas pesquisas que foram escolhidas como referência 

em função dos critérios de inclusão e exclusão. 

 

8.1 Método de Análise 

A análise dos dados foi embasada a partir da metodologia de Minayo (2010) 

que relata ser a análise e a interpretação dentro de uma visão qualitativa, como a 

exploração de um conjunto de opiniões e representações sociais sobre o tema que 

se pretende investigar, onde neste contexto foram analisados artigos, monografias, 

dissertações, teses e outros, visando enriquecer as etapas da revisão da literatura 

brasileira encontrada. 

Partindo dessa premissa, a análise dos dados foi norteada por uma leitura 

criteriosa que pretendeu avançar na interpretação, para além dos conteúdos 

textuais, em direção aos contextos e procurar descobrir as lógicas e explicações 

mais amplas de uma determinada cultura, a respeito de um determinado assunto. 

(MINAYO, 2010). 

O processo realizado para se contextualizar a pesquisa desse estudo foi 

apresentado em tópicos que abordam os riscos ocupacionais, os acidentes de 

trabalho, as doenças profissionais, o processo e a organização do trabalho, a 

percepção dos soldadores sobre os problemas de saúde, o perigo e os efeitos dos 

fumos metálicos no organismo e a formas de defesa dos trabalhadores quanto ao 

perigo em seu dia a dia. 

Todas as etapas foram realizadas pelo pesquisador através de recursos 

próprios e os resultados obtidos serão utilizados somente para fins acadêmicos, 

visando subsidiar e melhorar as nossas políticas de Segurança e Saúde para os 

Soldadores nos estaleiros brasileiros, estendendo-se aos demais trabalhadores que 

também desenvolvem atividades de alto risco na indústria naval. 

Independente da busca ter sido realizada sobre os Cuidados com a Saúde 

dos Soldadores nos Estaleiros Brasileiros, dos 06 (seis) trabalhos aprovados para 
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compor o arcabouço, dentro dos critérios de inclusão e exclusão determinados 

previamente, 05 (cinco) fazem referência aos soldadores que trabalham na indústria 

naval brasileira e no estado do Rio de Janeiro, ratificando a importância do nosso 

polo naval e a sua visibilidade em relação aos outros estados do Brasil. 

Como já foi explicado anteriormente, foi aberta a exceção para 01 (um) 

estudo, considerado relevante para esta pesquisa, por ter sido realizado em uma 

indústria mecânica de médio porte em outro estado brasileiro, e por ter sido 

elaborado por profissionais da área de enfermagem do trabalho, os quais 

valorizando e se preocupando com a segurança e a saúde dos soldadores. 

 

8.2 Análise e Discussão sobre as pesquisas encontra das 

 

8.2.1 Saúde do trabalhador, metais, percepção de ri scos, psicodinâmica do 

trabalho, estratégias de defesa, condições de traba lho e estaleiro 

No estudo desenvolvido por Miranda (2013), psicóloga e especialista em 

Saúde do Trabalhador, os entrevistados voluntários foram soldador, caldeireiro, 

esmerilhador, pintor e montador, tendo a maior representatividade dos soldadores, 

devido à exposição a baixas concentrações de metais por um longo período ou a 

altas concentrações por pouco tempo, onde foi observado pela pesquisadora que 

estes não possuíam, ou muito pouco, conhecimento sobre os riscos a que estavam 

expostos, muito menos aos danos que os metais gerados pelo processo de 

soldagem em suas atividades, principalmente em ambientes confinados, poderiam 

causar a curto e a longo prazo, podendo levá-los a doenças irreversíveis, que 

durante a entrevista com a pesquisadora, já se queixavam de problemas 

respiratórios e febres noturnas. 

Foi apontada por Miranda (2013) a falha organizacional do estaleiro cuja 

opinião dos profissionais de campo não é levada em consideração no processo de 

elaboração de procedimentos internos na produção, e muito menos nos 

relacionados à segurança do trabalho; que não existe diálogo entre empregadores e 

empregados e são submetidos a uma jornada de trabalho extenuante, com o mínimo 

fornecimento dos EPI e exigindo rigorosamente o seu uso, mesmo que ineficientes. 
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A sua pesquisa também abordou uma visão sociológica quanto à percepção 

dos riscos e utilizou-se dos conceitos da Psicodinâmica do Trabalho de Dejours 

(1996), ficando evidenciado que a maioria dos trabalhadores idealiza suas próprias 

estratégias de defesa a partir de suas experiências construídas ao longo de suas 

vidas, com as quais aproveitam-nas para se protegerem dos perigos do dia-a-dia.  

Durante a entrevista, os trabalhadores informaram que sofrem quando têm 

que se sujeitarem às regras deliberadas pela organização e de sua chefia direta, 

mas que conseguem artifícios para se protegerem dos possíveis efeitos nocivos à 

sua saúde física e mental, devido as repressões, aos ambientes precários de 

trabalho, anestesiando-se do sofrimento e fazendo com que ele se torne tolerável. 

(MIRANDA, 2013). 

Segundo Dejours (1998, apud RODRIGUES et al., 2006), essa situação deu-

se com maior intensidade após a década de 1960, quando houve uma aceleração 

desigual das forças produtivas, das ciências, das técnicas e das máquinas. Todos 

esses fatores, aliados às novas condições de trabalho - que podem ser entendidas 

por meio do ambiente físico (luminosidade, temperatura, barulho); do ambiente 

químico (poeiras, vapores, gases e fumaças); do ambiente biológico (presença de 

vírus, bactérias, fungos, parasitas); pelas condições de higiene, de segurança e às 

características antropométricas do posto de trabalho nas indústrias; o aparecimento 

de sofrimentos insuspeitos na vida dos operários. 

Observou-se no estudo de Miranda (2013) que apesar do crescimento e o 

investimento na tecnologia, pouco se faz relacionado às condições de trabalho e de 

políticas eficientes quanto à saúde do trabalhador da construção naval no Brasil, 

sem contar com a frequência do uso drogas dentro e fora do ambiente de trabalho. 

Também foi evidenciado pela pesquisadora, a carência em localizar outros 

trabalhos de pesquisa já realizados acerca das relações sobre a saúde dos 

trabalhadores expostos a metais em estaleiros, e também a dificuldade de como se 

trabalhar em condições onde os desvios organizacionais são o um dos maiores 

problemas para estes trabalhadores. 

 Em Miranda (2013), foi encontrado o limite em relação ao que todos 

trabalhadores do estaleiro pudessem ter realizado uma análise através de uma visão 

coletiva sobre o tema abordado, comparativa com os terceirizados ali locados, 
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podendo apontar para possíveis diferenças sobre o entendimento dos mesmos e a 

percepção dos riscos desse grupo de trabalhadores expostos aos mesmos riscos e 

nos mesmos ambientes. 

Um aspecto muito importante é que em nenhum momento Miranda (2013) 

menciona a participação efetiva da alta administração deste estaleiro, nas ações de 

segurança e a preocupação com a saúde destes trabalhadores/soldadores.  

 

8.2.2 Saúde do trabalhador, metais, exposição, toxi cidade, limite de tolerância, 

trabalhadores e estaleiro 

A pesquisa realizada por Moreira, Ferreira e Araújo (2016) foi desenvolvida 

por profissionais da área da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana também em 

um estaleiro no Rio de Janeiro, com foco na saúde dos trabalhadores expostos aos 

fumos metálicos, com realização de um levantamento qualitativo e quantitativo de 

diversos metais gerados no ar, em diferentes ambientes de trabalho e em diversas 

atividades, tendo como foco os processos de soldagem, locais onde os soldadores 

encontram-se expostos durante toda a sua jornada de trabalho. 

Seguindo a mesma linha de Miranda (2013), Moreira, Ferreira e Araújo (2016) 

explanam sobre os efeitos tóxicos dos metais no organismo humano e apontam que 

os soldadores utilizavam algum tipo de EPI e outros não. Entretanto, detectou que a 

maioria dos respiradores encontravam-se em estado precário para o uso, que os 

sistemas de ventilação e exaustão estavam mal projetados e ineficazes para a 

captura dos aerodispersóides e dos gases em suspensão nos locais de trabalho, 

principalmente nos ambientes confinados. 

Torna-se evidente em seu artigo o descaso junto aos trabalhadores, onde 

neste instante é que podemos nos valer das palavras de Dejours (1999) explicando 

que, no momento da banalização da injustiça social, os empregados precisam 

recompor suas defesas criando novas formas e subjetivação dos sofrimentos e de 

patologias. 

Ao final do trabalho, os resultados obtidos por Moreira, Ferreira e Araújo 

(2016) demostraram que a concentração dos metais encontra-se abaixo do LT 

recomendado pela NR-15 em seus anexos e pela ACGIH,  e confrontam com o 

conceito de normalidade. 
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Para Dejours (1994) 

[...]a normalidade, entenda-se como LT, é considerada um enigma na nova 
dinâmica da Psicopatologia do Trabalho, pois, a maioria dos trabalhadores 
não consegue preservar um equilíbrio psíquico e manter-se na normalidade 
em um ambiente inseguro, na qual a exceção passou a ser a regra, ou seja, 
a regra hoje é o sofrimento e não a normalidade”. (DEJOURS,1994, p. 103 
apud RODRIGUES at al. 2006, p. 5) 

 

O equilíbrio, ou na faixa tolerável do LT, explica Dejours (1994 apud 

RODRIGUES et al., 2006, p. 6) “seria o resultado de uma regulação que requer 

estratégias defensivas especiais, elaboradas pelos próprios trabalhadores; porém, a 

normalidade conquistada e conservada pela força é trespassada pelo sofrimento”.  

Moreira, Ferreira e Araújo (2016) enfatizaram que mesmo os resultados 

encontrando-se abaixo do LT, é imprescindível ações imediatas para se minimizar 

os efeitos à saúde ocasionados pela toxicidade dos metais, da importância do 

monitoramento ambiental e biológico periódico destes soldadores nos estaleiros 

brasileiros. Com base em Moreira, Ferreira e Araújo (2016), com este trabalho os 

autoes pretendem trazer para o âmbito da saúde pública, particularmente para o 

campo da Saúde do Trabalhador, o contexto geral de atuação de profissionais da 

indústria naval. 

Os trabalhadores voluntários estudados em campo, também deixaram clara a 

insatisfação quanto às condições de trabalho e aos constrangimentos provocados 

em sua organização, reforçando os resultados obtidos por Miranda (2013) e as 

constatações de Dejours (1996).  

Moreira, Ferreira e Araújo (2016), da mesma forma que Miranda (2013), em 

sua pesquisa, demonstram que o cenário atual da indústria naval no Brasil é de 

crescimento, porém, apesar do otimismo com investimentos no setor, pouco se tem 

investido na melhoria das condições de trabalho e na criação de políticas públicas 

eficientes para a saúde dos trabalhadores navais. 

No trabalho de Moreira, Ferreira e Araújo (2016) não foram encontradas 

ressalvas sobre a participação dos empregadores e seus gestores no processo do 

cuidado com a saúde dos soldadores. 
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8.2.3 Saúde do trabalhado, processos de trabalho, i ndústria naval, 

adoecimento, acidente de trabalho e estaleiro 

Teixeira (2012), estagiária da área de Serviço Social, retrata em sua 

pesquisa, a grande experiência que adquiriu quando na labuta em um estaleiro 

também no estado do Rio de Janeiro, onde a sua maior rotina era de atender aos 

trabalhadores que possuíam dúvidas de como proceder em caso de acidentes ou 

doenças profissionais, junto aos órgãos legais. 

Outro ponto importantíssimo que explica Teixeira (2012), é que os 

trabalhadores realmente desconhecem parcialmente os perigos de suas atividades e 

da gravidade dos riscos a que estão expostos em relação à saúde, principalmente 

no que tange aos efeitos nocivos dos metais nos processos de soldagem, já 

observados anteriormente por Moreira, Ferreira e Araújo (2016) e Miranda (2013). 

Fazendo uma ressalva, mais uma vez surge à banalização da injustiça 

apontada por Dejours (1999) com os trabalhadores deste estaleiro, pois a falta de 

informação quanto aos seus direitos retrata que a maior valorização dada pelo 

empregador é produção das embarcações, ao invés de orientá-los no que diz 

respeito as suas vidas, onde Dejours (1999) cita e um dos capítulos de seu livro que  

“(...) o real do trabalho é definido como o que resiste ao conhecimento, ao 
saber, ao savoir-faire e, de modo mais geral ao domínio (...) defasagem 
irredutível entre a organização prescrita do trabalho e a organização real 
(...) da mobilização dos impulsos afetivos e cognitivos da inteligência”.  
(DEJOURS, 1999, p. 20 e 30) 

 

Ressalta Teixeira (2012), que neste estaleiro aproximadamente de 3.000 (três 

mil) trabalhadores ativos e 20% (vinte por cento) do quadro total da força de trabalho 

se encontravam com a saúde comprometida, sendo que mais afetados são os 

soldadores. A pesquisadora também aponta que os montadores de andaime 

possuem lesões significativas devido a postura incorreta durante a montagem e a 

desmontagem, ao peso das peças que transportam, as quais contribuem para as 

lesões, lombalgias e traumatismos na coluna vertebral, muitas vezes irreversíveis. 

Também explica Teixeira (2012) em seu estudo, da dificuldade em se 

evidenciar alguns determinantes sociais entre eles, devido à produção capitalista, às 

relações de trabalhador e empregador, ao aumento das forças produtivas e às 

formas de organização que o trabalho assume nas diferentes fases deste sistema 
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econômico, interferindo e agravando no processo de adoecimento e acidentes de 

trabalho. 

Também é abordada uma variedade de profissionais que desenvolvem as 

mais distintas atividades, onde não se pode negar que todos apresentam uma 

característica em comum: o trabalho inseguro e assalariado, pois se tornam 

simplesmente o dono da sua força de trabalho, vendida como uma mercadoria, isto 

é, o trabalhador assalariado é escravo da produção, sem considerar as pressões da 

produção quanto ao desemprego, onde mais uma vez se ressalta à banalização da 

injustiça apontada por Dejours (1999) com os trabalhadores deste estaleiro. 

Também é enfatizado por Teixeira (2012) em sua pesquisa, que pouco se 

discute sobre a saúde com o trabalhador na indústria naval, embora na atualidade 

seja fomentada pelo governo e ligada a falta da geração de empregos, porque as 

atividades navais possuem características que merecem ser mais observadas, 

apoiadas e avaliadas diante da problemática do agravamento da saúde desta força 

de trabalho inserida na produção nos estaleiros. 

Como é evidenciado pelas citações de Ribeiro e Lacaz (1984) apud Teixeira 

(2012) acrescenta: 

Aparentemente, ele tem um horário de trabalho livremente contratado. [...] 
Efetivamente, ele é escravo do seu horário de trabalho. Essa escravidão 
nasce das suas necessidades econômicas – sem trabalhar ele não 
sobrevive – e se acentua quando ele não está organizado para resistir às 
imposições patronais. [...] Seu horário de trabalho não é fixo – é quando 
temos as horas extras. (RIBEIRO e LACAZ, 1984, p. 94 apud TEIXEIRA, 
2012, p.9). 
 

           Neste sentido Teixeira (2012, pág. 9) utiliza com propriedade as palavras de 
Marx (1988) e cita que,  

 

[...]“uma vez pago o salário ao trabalhador, seja ele executor de quaisquer 
atividades descritas, o capitalista pode usar de estratégias para ampliar 
seus ganhos, pois o possuidor do dinheiro pagou o valor da força de 
trabalho; pertence-lhe, portanto, o uso dela durante o dia, o trabalho de uma 
jornada inteira”. (TEIXEIRA, 2012, p. 9) 

 

Desta forma, torna-se evidente para Teixeira (2012) que o interesse é 

unicamente financeiro e compara o trabalhador a uma máquina, assim gerando um 

ritmo de trabalho mais acelerado e enganando-o, pois se acha mais valorizado na 

produção através da remuneração das horas extras, onde na verdade, ele gera mais 
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ganhos para a produção do estaleiro, colaborando inconscientemente para a 

redução de novas contratações, gerando uma sobrecarga de trabalho e ocasionando 

as fadigas profissionais e a exposição dos trabalhadores por maiores períodos aos 

riscos existentes em suas atividades laborais.  

Sendo assim Teixeira (2012) se apropria das palavras de Ribeiro e Lacaz 

(1984) e cita que com o ritmo intenso e muito acelerado de trabalho, o desgaste 

humano, em condições desfavoráveis, podem ocasionar sérios prejuízos à vida do 

trabalhador, e ainda considerara que, 

 
[...] quando ele [o trabalhador] não é vitimado por um acidente ou uma 
doença do trabalho, dificilmente reconhecida como tal, ele vai sofrendo de 
algo indefinido, que os médicos raras vezes sabem diagnosticar e que hoje 
se chama de fadiga crônica ou fadiga industrial. (RIBEIRO; LACAZ, 1984, p. 
97). 

 

Então, pode-se inferir pela pesquisa realizada por Teixeira (2012) em 

comparação a de Miranda (2013) e mais uma vez se apropriando da visão de 

Dejours (1996) quanto a Psicodinâmica de Trabalho e pelas palavras de Marx (1988, 

apud ANTUNES, 2006), os quais apontam a disparidade entre o salário pago e o 

valor do trabalho produzido (a mais-valia) é extraída pelo capitalismo, onde Marx 

(1988, apud ANTUNES, 2006) entende que a força de trabalho é essencial na 

produção para geração de recursos financeiros em prol de uma casta privilegiada, 

evidenciando a pouca preocupação dos empresários quanto à questão social e a 

saúde dos trabalhadores. 

Teixeira (2012) também percebe o modo da produção capitalista, as relações 

de trabalho existentes, o desenvolvimento das forças produtivas e as formas de 

organização que o trabalho assume nas diferentes fases deste sistema econômico, 

ressaltando, porém, que não se trata de considerar a questão do adoecimento dos 

trabalhadores simplesmente na dinâmica do sistema capitalista, mas apontar que 

sob tal contexto o agravamento destas doenças se torna uma problemática. 

Diante das considerações feitas no desenrolar das pesquisas de Teixeira 

(2012), Miranda (2013) e Moreira, Ferreira e Araújo (2016), existem várias 

congruências em suas conclusões que comprovam as péssimas condições nos 

postos de trabalho, o não conhecimento dos riscos a que estão expostos os 

trabalhadores/soldadores, as doenças adquiridas no trabalho, a alienação por falta 
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de capacitação em SST, o não uso dos EPI e EPC por não existirem os adequados 

na empresa, a desmotivação para trabalhar, o uso abusivo do poder da empresa, a 

insegurança no medo da perda do emprego, o capitalismo selvagem, a falta das 

relações sociais no trabalho e a importância do trabalho multidisciplinar das áreas 

afins com os profissionais do SESMT nos estaleiros.  

Mais uma vez na pesquisa de Teixeira (2012), visível no trabalho 

desenvolvido por Miranda (2013), a falta de interesse e o descaso do empregador 

com os trabalhadores/soldadores no que tange as doenças relacionadas às tarefas e 

aos ambientes, as quais estão ligadas diretamente às novas tecnologias e gestão do 

trabalho. 

Torna-se evidente que o principal interesse é o econômico, tanto para o 

empregador quanto para o empregado, conforme cita Ribeiro & Lacaz (1984, apud 

TEIXEIRA, 2012), onde o maior prejudicado será sempre o trabalhador devido a  

exposição aos agentes agressores, como apresentado nos gráficos 2 e 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É fácil observar nos Gráfico 2  que 9,8% é um resultado significativo e estão 

intimamente ligados aos transtornos psiquiátricos  somados a pneumonia  

(comprometimento pulmonar), respectivamente, muito bem fundamentando por 

Dejours (1994) e Miranda (2013) onde relatam a psicodinâmica e a loucura do 

trabalho, e 5,20% contradizendo os resultados obtidos por Moreira, Ferreira e Araújo 

(2016). (grifo do autor) 

 

Gráfico 2 : principais causas do 

Fonte : Teixeira, 2012 

Gráfico 3 : índice de adoecimento por 
atividade exercida 

Fonte : Teixeira, 2012 
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Já o chumbo a que os soldadores estão expostos encontrarem-se  abaixo dos 

LT considerados pelo Anexo 11 da NR-15 e os demais metais pela ACGIH, 

evidencia-se no Gráfico 3  que os maiores prejudicados pelos afastamentos por 

adoecimento serem dos soldadores , devido a contaminação por metais, tais como 

os  fumos de solda e as poeiras metálicas. (grifo do autor) 

Muito bem abordado nas considerações feitas por Teixeira (2012), também 

não existe a participação da alta estrutura organizacional do estaleiro no desejo de 

tomar ações efetivas em prol da saúde dos trabalhadores/soldadores.  

 

8.2.4 Risco ocupacional, saúde do trabalhador, sold agem em empresa 

mecânica 

Dias e Araújo (2015), duas profissionais de Enfermagem, realizaram  

pesquisa para abordar a percepção dos trabalhadores de soldagem em uma 

empresa de serviço de mecânica localizada na Bahia, e apresentam a exposição 

aos riscos de acidentes no local de trabalho e as medidas de prevenção, 

entrevistando 09 (nove) colaboradores voluntários, para a compilação dos dados. 

Enfatizam que o soldador destaca-se como uma das principais atividades que 

pode gerar doenças ocupacionais, devido à exposição aos fumos metálicos e às 

poeiras metálicas encontradas no ambiente de trabalho, afetando as vias 

respiratórias. Citam também que o risco ergonômico é notável nas áreas de 

produção, principalmente ao peso dos equipamentos que são transportados de 

maneira inadequada por excesso de carga e as posições estáticas por longos 

períodos de tempo, devido a desconformidade da arquitetura dos ambientes, 

gerando estresse muscular. 

As doenças ocupacionais constituem-se um problema de saúde pública, 

sinalizam Dias e Araújo (2015), uma vez que os estudos crescentes mostraram que 

as mesmas trazem prejuízos relevantes à saúde do trabalhador. As formas de 

adoecimento dos trabalhadores da indústria guardam relação com as diferentes 

modalidades e gestão do trabalho e da produção. As exigências sobre as 

capacidades cognitivas e psíquicas e sobre o corpo podem ser expressas como 

doenças relacionadas ao trabalho. 

Neste momento, mais uma vez torna-se evidenciada a psicodinâmica do 

trabalho de Dejours (1993), onde explica que  
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[...]“onde todas as pressões apareceram como decorrentes da organização 
do trabalho (...) onde as pressões estão ligadas ao corpo dos trabalhadores, 
onde elas podem ocasionar desgaste, envelhecimento e doenças 
somáticas”. (DEJOURS,1993, pág. 125) 

 

Explica também  

 

[...]“que se por outro lado as condições de trabalho tem por alvo o corpo do 
trabalhador, a organização do trabalho, por outro atua a nível do 
funcionamento psíquico (...) partindo de um modelo de homem que faz de 
cada indivíduo um sujeito sem outro igual”. (DEJOURS, 1993, pág.126) 

 

Entende que a gestão de segurança e saúde sobre as ações preventivas, o 

controle dos riscos e das doenças ocupacionais advém do trabalho em conjunto com 

o SESMT, através do PPRA, do PCMSO e de outros programas obrigatórios pela 

legislação brasileira. 

Dias e Araújo (2015), tanto quanto Teixeira (2012), Miranda (2013) e Moreira, 

Ferreira e Araújo (2016), também observaram que a percepção dos soldadores em 

relação aos riscos a que estão expostos e aos efeitos à saúde é muito pouca, pois 

não sabem identificar corretamente os EPI que deverão ser utilizados e a que riscos 

estejam relacionados, principalmente a exposição aos riscos químicos, supondo 

estarem diretamente ligados à influência do baixo nível de escolaridade destes 

profissionais. 

É fortalecido pela opinião de Dias e Araújo (2015) que a participação da 

enfermagem na prevenção de acidentes e nas ações de saúde, com o intuito de 

minimizar as doenças profissionais deve continuar como uma prioridade nos 

estaleiros brasileiros, sempre voltadas para o conhecimento do trabalhador exposto 

aos fumos da soldagem. 

Do mesmo modo que foi observado e enfatizado por Dias e Araújo (2015) e 

por Teixeira (2012), Miranda (2013) e Moreira, Ferreira e Araújo (2016), todos 

apontaram que as formas de adoecimento dos trabalhadores da indústria guardam 

relação com as diferentes modalidades de gestão do trabalho e do excesso de 

produção, cujas exigências sobre as capacidades cognitivas, psíquicas e sobre o 

corpo podem ser expressas como doenças relacionadas ao trabalho, fortalecendo as 

concepções de Dejours (1996).  
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Dias e Araújo (2015), em seus estudos, ratificam que a atenção à prevenção 

de acidentes e doenças no local de trabalho deve continuar a ser uma prioridade nas 

empresas, porém não são detectadas ações gerenciais para os problemas 

ocupacionais encontrados. 

 

8.2.5 Segurança, espaço confinado, ergonomia, const rução de embarcações e 

estaleiro 

Soares (2012), engenheiro de Segurança do Trabalho, propôs através de sua 

pesquisa, aplicar um método para identificação dos fatores que afetam o 

desempenho dos trabalhadores em espaços confinados na indústria naval durante a 

construção de embarcações, onde na sua concepção, tais atividades contribuem 

para a deterioração das condições de segurança no trabalho.  

Utilizou como ferramenta a coleta de dados em entrevistas com profissionais 

especialistas em Segurança do Trabalho do estaleiro e alguns trabalhadores com 

atividades de maior risco em ambientes confinados, também optando por um 

estaleiro localizado no Rio de Janeiro, tal como Teixeira (2012), Miranda (2013) e 

Moreira, Ferreira e Araújo (2016). 

Soares (2012) através de seu método dividido em etapas, iniciou sua 

pesquisa no levantamento nas fases de construção, na identificação das atividades, 

no reconhecimento dos riscos e agentes de risco, utilizando a técnica da APR e da 

matriz de GUT para se categorizar os riscos e classificar a prioridade das ações a 

serem tomadas pelo estaleiro. Também utilizou como ferramenta metodológica a 

AET, que em sua opinião é indispensável para as propostas que visam transformar o 

ambiente de trabalho seguro, pois disponibiliza os requisitos que deverão ser 

observados na etapa de projetos e para que venham a ser implementadas, atingindo 

resultados favoráveis, no escopo de minimizar os resultados colaterais, tais como 

acidentes e custos provenientes de causas trabalhistas. 

No resultado obtido por Soares (2012) através das entrevistas com os 

profissionais especialistas em segurança do trabalho, diagnosticou que a etapa de 

edificação dos blocos e estruturas é a de maior risco e que os profissionais de 

montagem, soldagem e esmerilhamento, são os que se expõem a todos os riscos 

quando as atividades são realizadas em espaços confinados. Conseguiu observar e 
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identificar as potenciais falhas humanas detectadas na produção e que podem afetar 

a segurança do trabalhador.  

Explica Soares (2012) que quando foram apresentadas as NC aos 

trabalhadores envolvidos, as reações e explicações injustificadas foram diversas. 

Alguns foram contra as observações e outros reconheceram a prática insegura, 

prometendo que não mais aconteceriam. Outros admitiram as práticas inseguras e 

concordaram que em caso de acidente são os maiores prejudicados. Entretanto, 

justificaram essas práticas, devido às pressões e ameaças por parte das chefias. 

Outros trabalhadores informaram desconhecer alguns dos riscos e suas 

consequências, fato comuns nas pesquisas de Dias e Araújo (2015), Teixeira (2012), 

Miranda (2013) e Moreira, Ferreira e Araújo (2016).  

Neste momento, surgem em suas reações a explicação e a autodefesa, com 

promessas de que não haveria recorrências e, logo em seguida, com a justificativa 

de que deveria existir uma organização do trabalho, vindo então à tona as palavras 

sobre a psicodinâmica, a loucura do trabalho e da banalização da profissão, que 

para Dejours (1998, apud RODRIGUES et al, 2006)  

[...]“a primeira vítima do sistema não é o aparelho psíquico; mas, sim, o 
corpo dócil e disciplinado, entregue às dificuldades inerentes a atividade 
laborativa; e, dessa forma, projeta-se um corpo sem defesa, explorado e 
fragilizado pela privação de seu protetor natural, que é o aparelho mental”. 
(DEJOURS, 1998, p. 102, apud RODRIGUES et al 2006, p. 3)  

 

 E afirma que 

[...]“as relações de trabalho, dentro das organizações, frequentemente 
despojam o trabalhador de sua subjetividade, excluindo o sujeito e fazendo 
do homem uma vítima do seu trabalho”. (DEJOURS, 1998, p. 102 apud 
RODRIGUES et al 2006, p. 3) 

 

Rodrigues (2006) ainda ilustra 

“Um dos mais cruéis golpes, que o homem sofre com o trabalho é a 
frustração de suas expectativa iniciais sobre o mesmo, à medida que a 
propaganda do mundo do trabalho promete felicidade, satisfação pessoal e 
material, para o trabalhador; porém, quando lá adentra, o que se tem é 
infelicidade e, na maioria das vezes, a insatisfação pessoal e profissional do 
trabalhador, desencadeando, então, o sofrimento humano nas 
organizações”. (RODRIGUES et al., 2006, p. 3) 

  

Foi percebida a grande motivação de Soares (2012) pela obtenção dos 

resultados positivos em prol do SESMT do estaleiro. 
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Outro fato muito bem observado por Soares (2012) e que não causa 

estranheza, é que a maioria das chefias desconheciam que as NC estão diretamente 

relacionadas à baixa produtividade e aumento do prazo de entrega, 

consequentemente, o aumento do custo do processo e que estas NC não 

apresentam interesses com os objetivos de produção para a empresa. 

Com os resultados alcançados explicado por Soares (2012) e com a 

implantação deste novo método de gestão pelo estaleiro, o SESMT passou a ter 

mais apoio e credibilidade pelo empregador, gerando para a empresa pontos 

positivos na redução dos índices de acidentes em comparação aos ocorridos nos 

períodos anteriores, intensificação na capacitação dos seus trabalhadores e chefias 

no atendimento as NR do MTE e a nova organização de segurança do trabalho 

implantada obteve maior visibilidade no mercado da indústria naval. 

Dando sequência às conclusões de Soares (2012), foi intensificada a 

participação das chefias em todos os níveis na realização do DDS, inclusive com a 

dos novos gestores. 

Outro fator de extrema importância abordado por Soares (2012) e pelos 

pesquisadores Dias e Araújo (2015), Teixeira (2012), Miranda (2013) e Moreira, 

Ferreira e Araújo (2016), é o que diz respeito a falta do comprometimento da 

empresa com a saúde dos seus trabalhadores e a sociedade, podendo se valer de 

uma boa política de segurança, deixando evidente que as capacitações e incentivos 

são frutos de uma nova gestão e que os esforços de todos irão colocar a empresa 

em uma posição de destaque na construção da indústria naval, obtendo, com este 

feito, o resultado tão almejado na produtividade em um mercado cada vez mais 

competitivo.  

Um fato de grande importância observado no estudo de Soares (2012) é que 

quando foi realizada a apresentação das desconformidades, percebeu-se que a 

maioria das chefias desconhecia que estavam diretamente relacionadas à baixa 

produtividade, aumento do prazo e, consequentemente, ao aumento do custo do 

processo e, mostrado pelo pesquisador, que a resposta dos gestores foi “ elas não 

apresentam interesses com os objetivos de produção da empresa”.  

Soares (2012) explica que em um primeiro momento houve o interesse da 

empresa revisar o programa de treinamento voltado aos gerentes de produção, 
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configurando em uma reciclagem sobre SST para o desenvolvimento das lideranças, 

o que possibilitaria uma ação mais impactante e significativa para atender as 

necessidades da empresa no momento atual.   

Por isto, relata Soares (2012), que o estaleiro intensificou a participação das 

chefias, em todos os níveis com o DDS, inclusive com a participação dos novos 

gestores. 

 

8.2.6 Meio Ambiente, Saúde, Soldadores e Indústria Naval 

A pesquisa realizada por Pinheiro (2015), engenheira de Produção, 

Segurança do Trabalho e Naval com ênfase em Soldagem, aborda a gestão de 

segurança, meio ambiente e saúde para os soldadores da indústria naval no Brasil, 

e se preocupa com os riscos ocupacionais pelos quais os soldadores estão 

expostos, ao peso dos equipamentos que transportam, ao desconforto de seus EPI, 

a falta de capacitação profissional, o aumento do número de acidentes e doenças 

ocupacionais, pois, em sua opinião, as partículas dos fumos da soldagem são um 

dos maiores causadores e agravantes à saúde dos soldadores, tudo isto já 

sinalizado por Soares (2012), Dias e Araújo (2015), Teixeira (2012) e Miranda 

(2013).   

Muito bem apontado por Pinheiro (2015), o modelo capitalista nos estaleiros 

utiliza a racionalização das organizações em geral, que visa à máxima produtividade 

e redução dos custos, com a introdução de novas técnicas de gestão e 

desenvolvimento que têm por objetivo o aumento dos ganhos na produtividade e, 

somente em último caso, a melhoria no bem-estar e condições de trabalho para os 

empregados.  

Mais uma vez surge a racionalização com a exploração da força de trabalho, 

onde o trabalhador é pago para executar e não pensar . Observa-se a 

desmotivação no ambiente organizacional, como sinaliza Dejours (1993) em seu 

livro, a Psicodinâmica do Trabalho, sobre o conceito de estratégia defensiva que 

pode ser reconhecido como fonte do sofrimento, podendo gerar dentre outros 

agravos os acidentes, ociosidades e perdas no processo de trabalho. (grifo do autor)  
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O método de trabalho imposto pelas empresas, muitas vezes mal elaborado, 

torna-se uma ferramenta questionável. Para os trabalhadores, a falta de estrutura 

organizacional às disfunções ocorridas no meio operacional, onde pode acontecer a 

falta de motivação e interesse para com o trabalho, surgindo a fadiga constante, 

demonstrando que quando se realiza uma atividade de maneira prazerosa os 

resultados são normalmente positivos, em contra partida, ao realizarem funções de 

forma relapsa, os fins são insatisfatórios tanto para o empregador quanto para os 

empregados, que são submetidos ao constrangimento e ao desgaste emocional. 

Outro aspecto importante, já relatado anteriormente por Dias e Araújo (2015), 

Teixeira (2012), Miranda (2013) e Moreira, Ferreira e Araújo (2016) e reforçado por 

Pinheiro (2015), é sobre o uso incorreto e até mesmo o não uso dos EPI, uma vez 

que são pesados e desconfortáveis, no qual o Sinduscon (2014) ratifica e destaca 

que as atividades exigem indumentária pesada em um ambiente desfavorável, 

devido à exposição a diversos riscos ambientais e à arquitetura dos ambientes. 

Quelhas e Lima (2006, apud PINHEIRO, 2015, p. 11 e SOARES, 2012) já 

citados anteriormente, discorrem que no Brasil muitas organizações ainda possuem 

uma visão restrita em relação à segurança, medicina do trabalho e saúde 

ocupacional e restringem-se a coletar dados estatísticos, tomar ações reativas aos 

acidentes de trabalho, a responder as causas trabalhistas e ao cumprimento básico 

das exigências legais com relação às NR do MTE, onde podem evoluir e serem 

gerenciadas através de normas de gestão, tais como a OHSAS 18001 e ISO 14001, 

que abrangem respectivamente os Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde 

Ocupacional e Gestão Ambiental e permitem aumentar a produtividade, reduzir o 

custo do produto final, a não interrupção no processo de trabalho, o absenteísmo e 

os acidentes e/ou doenças ocupacionais. 

Pinheiro (2015) se apropria das informações prestadas pelo Welding Journal 

(2011) e explica que deve ser realizada uma análise detalhada na composição dos 

insumos de soldagem utilizados pelos soldadores, na geração dos fumos metálicos 

e doenças, o tipo de processo de soldagem, as condições das instalações e a 

proteção adequada para que sejam atendidas as necessidades com as exigências 

físicas (peso, esforço e postura) e o ambiente laboral (arquitetura dinâmica), onde, 

nessa perspectiva, um SGI auxilia de forma prática para a aplicação de todos esses 

quesitos normativos. 
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Se fundamentando nas informações prestadas pelo Sinduscon (2014), 

Pinheiro (2015) apropria-se da afirmação do diretor da Associação Brasileira de 

Engenharia Industrial (ABEMI), Oscar Simonsen Júnior, frisando que a baixa 

produtividade na indústria naval é decorrente das condições de trabalho 

desgastantes, métodos inadequados e a falta de formação e do ensino deficiente 

para a aplicação das novas tecnologias disponíveis mundialmente,  que propõem 

favorecer a produtividade, sugerindo melhorias no ambiente de trabalho voltado à 

segurança, ao meio ambiente, à saúde dos trabalhadores e investimentos na 

formação dos profissionais qualificados nas novas tecnologias. 

Sem dúvida que as modernas ferramentas de gestão agregam novos e 

grandes valores para a segurança dos estaleiros, como já foi abordado por Soares 

(2012) e Pinheiro (2015), contudo, mais esforços devem ser aplicados por parte dos 

empregadores para a devida implantação, aumento dos investimentos e a 

implementação destes sistemas, a fim de que realmente não fiquem apenas na 

verbalização e promessas, mas sim colocá-los em prática, criar uma cultura para 

aquisição e aperfeiçoamento de novos EPC e EPI para aplicação nas NR, evitar as 

jornadas de trabalho excessivas e mais esforços voltados para a integração de 

fatores humanos aos processos, para se garantir a excelência no mercado de 

trabalho, e o mais importante, não afetando a saúde dos Soldadores e demais 

trabalhadores.  

Outro fator importantíssimo citado por Pinheiro (2015), Dias e Araújo (2015), 

Teixeira (2012), Miranda (2013), Moreira, Ferreira e Araújo (2016) e por Soares 

(2012), é a falta de qualificação profissional, que também abre precedentes para que 

os próprios soldadores utilizem-se de certos improvisos quando estão exercendo as 

suas tarefas, ocasionados pela falta de informação e da devida seriedade oferecida 

pela empresa sobre a segurança na soldagem, contribuindo para o aumento do 

índice de acidentes e as doenças do trabalho. 
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Pinheiro (2015) conclui seu estudo sugerindo que para 

 

[...]“transformar a segurança no trabalho como um valor organizacional é um 
grande desafio por parte das empresas, todavia, é muito improvável que 
uma organização alcance excelência de seus produtos e processos 
negligenciando seus colaboradores. Contudo, cabe ao empresariado 
analisar a segurança, meio ambiente e saúde também sob o aspecto 
econômico diante dos benefícios operacionais e mercadológicos que 
influenciam de forma direta a produtividade” (PINHEIRO, 2015, p. 11) 

 

8.2.7 Sinopse dos aspectos mais relevantes das pesq uisas 

Uma vez concluída a análise e as discussões dos 06 (seis) trabalhos 

aprovados nesta revisão integrativa, é apresentada no Quadro 9, 10 e 11, uma 

sinopse dos aspectos mais relevantes abordados nas pesquisas. 

 

 

Quadro 9 : Sinopse dos aspectos mais relevantes das pesquisas 
 

AUTOR Aspectos relevantes 

1) MIRANDA (2013)  

1.1) abordagem sobre  as péssimas condições de trabalho do 
estaleiro de grande porte no Rio de Janeiro; 
1.2) entrevistados os soldador, caldeireiros, esmerilhadores, 
pintores e montadores, com maior representatividade dos 
soldadores; 
1.3) exposição a metais em ambientes confinados; 
1.4) pouco conhecimento sobre os riscos e aos efeitos a saúde a 
que estavam expostos; 
1.5) desvios organizacionais na gestão de pessoas; 
1.6) aplicação da Psicodinâmica do Trabalho e a Banalização por 
Dejours, pois sofrem por ter que se exporem aos riscos e se 
sujeitarem às regras deliberadas pela organização do trabalho e 
por sua chefia direta; 
1.7) trabalhadores idealizam suas próprias estratégias de defesa 
quanto aos riscos; 
1.8) utilização da coleta de dados entrevistando os trabalhadores; 
1.9) desinteresse na implantação de SST no estaleiro. 

2) MOREIRA, FERREIRA e 
ARAÚJO (2016)  

2.1) investigação na saúde dos trabalhadores expostos a metais, 
com foco nos fumos metálicos, realizando um levantamento 
qualitativo e quantitativo em um estaleiro do RJ; 
2.2) os soldadores utilizavam algum tipo de EPI e outros não, pois 
os respiradores se encontram em estado precário; 
2.3) sistema de ventilação e exaustão são mal projetados e 
ineficazes; 
2.4) a banalização da injustiça social com os trabalhadores citados 
dor Dejours; 
2.5) relatório ambiental final aponta que a concentração dos metais 
se encontra abaixo do LT; 
2.6) necessidade de ações preventivas imediatas para se 
minimizar a toxicidade dos metais; 
2.7) trabalhadores insatisfeitos quanto às condições de trabalho e 
aos constrangimentos provocados em sua organização; 
2.8) desinteresse na implantação de SST pela alta direção. 
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Quadro 10 : Sinopse dos aspectos mais relevantes das pesquisas (continuação) 
 

AUTOR Aspectos relevantes 

3) TEIXEIRA (2012) 

3.1) obtenção da grande experiência adquirida quando trabalhou 
em um estaleiro no RJ; 
3.2) dúvidas dos trabalhadores de como proceder em caso de 
acidentes ou doenças profissionais junto aos órgãos legais; 
3.3) soldadores desconhecem parcialmente os perigos e riscos de 
suas atividades e efeitos nocivos dos metais; 
3.4) a banalização da injustiça com os trabalhadores pela falta de 
informação quanto aos seus direitos, mostrando a maior 
valorização a produção onde o trabalhador é visto como uma 
máquina; 
3.5 dificuldade na obtenção de dados para evidenciar 
determinantes sociais; 
3.6) evidencia  do trabalho inseguro e assalariado; 
3.7) sofrimento e banalização no trabalho pela visão de Dejours; 
3.8) desinteresse na implantação de SST na empresa. 

4) DIAS e ARAÚJO (2015)  

4.1) entrevista com 09 soldadores onde poucos possuem a 
percepção em relação à exposição aos riscos de acidentes e a 
exposição aos fumos metálicos, poeiras metálicas, risco 
ergonômico e as medidas de prevenção; 
4.2) participação do Enfermeiro do Trabalho com foco na prática 
de ações de prevenção na saúde; 
4.3) adoecimento dos trabalhadores da indústria devido a relação 
com as diferentes modalidades de gestão, o excesso de produção, 
as exigências sobre as capacidades cognitivas, psíquicas e sobre 
o corpo; 
4.4) desinteresse na implantação de SST na empresa. 

5) SOARES (2012) 

5.1) proposta de um método para identificação dos fatores que 
afetam o desempenho dos trabalhadores em espaços confinados 
em um estaleiro do RJ; 
5.2) utilização da coleta de dados entrevistando os profissionais 
especialistas em Segurança do Trabalho e alguns trabalhadores 
com atividades de maior risco; 
5.3) identificação das atividades, reconhecimento dos riscos e 
agentes de risco, utilizando a técnica de APR, matriz de GUT e a 
AET;  
5.4) a etapa de edificação dos blocos e estruturas como a de maior 
risco; 
5.5) identificação das potenciais falhas humanas; 
5.6) envolvimento dos trabalhadores na apresentação das NC com 
a obtenção de respostas contra e outras a favor quanto as práticas 
inseguras, justificadas pelos trabalhadores devido às pressões e 
ameaças por parte das chefias – psicodinâmica organizacional; 
5.7) obtenção de resultados positivos para o SESMT e o estaleiro. 
5.8) desconhecimento das chefias sobre as NC diretamente 
relacionadas à baixa produtividade, aumento do prazo de entrega 
e o aumento do custo do processo; 
5.9) interesse na implantação de SST no estaleiro. 
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Quadro 11 : Sinopse dos aspectos mais relevantes das pesquisas (continuação) 
 

AUTOR Aspectos relevantes 

6) PINHEIRO (2015) 

6.1) abordagem da gestão de segurança, meio ambiente e saúde 
com os soldadores da indústria naval no Brasil; preocupação nos 
riscos a que estão expostos; peso dos equipamentos que 
transportam, desconforto dos EPI, falta de capacitação 
profissional, aumento do número de acidentes e doenças, 
evidenciando os fumos da soldagem como os maiores agravantes 
para a saúde dos soldadores; 
6.2) o uso incorreto e até mesmo o não uso dos EPI, considerando 
o peso e o desconforto; 
6.3) proposta de uma análise detalhada na composição dos 
insumos de soldagem, que são geradores de fumos metálicos e 
doenças ocupacionais; 
6.4) sugestão da implantação de um SGI; 
6.5) sugestão da qualificação profissional; 
6.6) desmotivação no ambiente organizacional; estratégia 
defensiva reconhecida como fonte do sofrimento. 
6.7) desinteresse e barreiras organizacionais na implantação de 
SST no estaleiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  autor 
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9 CONCLUSÃO 

A partir do exposto e do esforço criterioso de seleção, foi possível identificar 

que os objetivos da pesquisa foram alcançados com a utilização da revisão 

integrativa de literatura, permitindo a descrição das concepções sobre os cuidados 

com a saúde dos soldadores nos estaleiros brasileiros a partir dos estudos 

publicados no período de 2010 a 2016, assim como avaliar, interpretar as 

contribuições, inter-relações, consistências, contradições teóricas e práticas relativas 

acerca dos riscos ocupacionais, condições de trabalho e os efeitos à saúde dos 

soldadores nos estaleiros revelada nesses estudos, facilitando a discussão com 

vistas  a uma nova interpretação. 

Tornou-se muito evidente durante toda a busca da literatura sobre a temática 

e a análise do conteúdo aprovado, que existe uma carência muito grande de 

investimentos, pesquisas, pesquisadores, pois o Brasil é obervado e reconhecido 

por outros países como uma fonte de recursos e know how a serem explorados, e 

com empresas com grande competência na gestão em Segurança e Saúde do 

Trabalho. 

Identificou-se nos trabalhos a dificuldade no relacionamento dos 

empregadores com os trabalhadores no que tange às falhas e desvios de gestão de 

pessoas, impactando diretamente nos índices de incidentes e acidentes e a recusa 

no uso dos EPI, no qual os mesmos conseguem atribuir estes fatos à falta de uma 

maior abertura ao diálogo entre as partes, necessitando, desta maneira, de uma 

maior valorização e acolhimento dos trabalhadores, em especial os soldadores, além 

da melhor compreensão e aceitação na aplicação das NR. 

Foi interessante notar que os pesquisadores, apesar de serem de áreas 

distintas, desenvolveram seus estudos na mesma linha de pesquisa e com o mesmo 

foco, o Soldador , evidenciando a precariedade, a realidade nos locais em que 

trabalham e o agravamento de sua saúde devido à exposição a metais, também 

apontando a falta de atenção e o descaso da empresa quanto aos riscos e as 

doenças que estes poderão vir a contrair ou que já contrairam ao longo de suas 

vidas laborais. (grifo do autor) 

As falas e queixas  destes trabalhadores entrevistados foram muito similares, 

apesar de terem respondido a questionários diferentes. (grifo do autor) 



112 

Observou-se que a visita às instalações dos estaleiros de um modo geral, 

foram dificultadas pelas empresas aos pesquisadores, que indubitavelmente, pela 

visão empresarial, comprometeria as horas de trabalho de seus homem-força , isto 

é, desperdiçariam alguns minutos de trabalho para uma possível parada na 

produção para entrevistas. (grifo do autor) 

Ainda existe um vasto caminho a ser percorrido para que os estaleiros da 

indústria brasileira consigam chegar ao patamar de seus concorrentes 

internacionais. No entanto, tendo como evidência os problemas relacionados à 

saúde da profissão de soldador naval e das demais áreas, podem ser minimizados 

com a implantação de um sistema de gestão integrado com a produção, trazendo 

diversos benefícios voltados para a segurança, ao meio ambiente e à saúde, 

colaborando diretamente para o desempenho geral das organizações/estaleiros. 

A partir de todas as constatações e pontos de vista de todos os trabalhos 

selecionados e aprovados, conclui-se que o tema sobre SST nos estaleiros é 

desenvolvido através de uma única cadeia de especialistas, ao invés de se 

formarem grupos multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, cuja 

dinâmica faz-se necessária devido às diversas áreas de atuação, onde torna a 

ciência relacionada à Saúde do Trabalhador infinda  e indefinida . (grifo do autor) 

A gestão de segurança e saúde deve agir através de ações preventivas, no 

controle dos riscos e das doenças ocupacionais, advindas do trabalho em conjunto 

com o SESMT, isto é, da interação das informações obtidas no PPRA, no PCMSO, 

com a utilização das ferramentas de gestão de segurança do trabalho e da 

intensificação dos treinamentos específicos a cada cargo e atividade a ser 

desenvolvida. 

Outro fator relevante é manter a participação das áreas de Enfermagem do 

Trabalho, Serviço Social, Psicologia do Trabalho, Saúde do Trabalhador existentes 

dentro dos estaleiros e em instituições de ensino, trabalhando em conjunto com o 

SEMST, com foco na prática de ações de saúde voltadas para a conscientização, 

informação e a divulgação aos trabalhadores sobre os riscos dos agentes nocivos 

gerados pelo processo de soldagem. 

Esta engrenagem só funcionará se os estaleiros possuírem melhores 

ambientes de trabalho e ergonomicamente adequados em todos os seus aspectos e 
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com ambientes seguros, com profissionais qualificados, tanto tecnicamente nos 

processos industriais de soldagem como em segurança do trabalho, com 

estabilidade no emprego, com salários justos a sua competência, sem ameaças de 

demissões, sem represálias, que não sofram sobrecargas de horas trabalhadas e 

sem o agravamento de possíveis psicopatologias do trabalho adquiridas ao longo da 

vida laboral, incluindo aqueles que trabalham como prestadores de serviço. 

É fato e imperativo, que os empresários transformem e agreguem a 

segurança no trabalho como um valor organizacional de retorno financeiro de médio 

a longo prazo, melhorando à saúde dos trabalhadores da indústria naval, não 

esquecendo que, para melhorar a produção, a receita dos estaleiros e a excelência 

de seus produtos, mais esforços devem estar voltados para a integração dos fatores 

humanos aos processos de trabalho, dando uma atenção especial, aos soldadores. 

 Por fim, apesar do estudo não ter apresentado um resultado muito 

expressivo no quantitativo sobre a temática  proposta e principalmente sobre os 

cuidados com a saúde dos soldadores nos estaleiros brasileiros, comprovou-se a 

consistência das pesquisas e que já existem ações e  propostas de grande 

vulto  apresentadas pelos pesquisadores, assim estimulando os profissionais de 

diversas áreas a prosseguir, a fim de dar maior suporte técnico científico a uma 

classe de artesãos do século XXI .  

 

9.1 Continuidade para futuras pesquisas 

As lacunas que emergiram deste estudo demonstram que é preciso refletir e 

agir sobre os cuidados com a saúde dos soldadores em outras áreas de pesquisa.  

É fundamental o aumento nos investimentos em pesquisas que levem em 

conta a realidade do dia a dia dos soldadores da indústria naval, analisando a 

subjetividade em seus anseios, onde a partir desta premissa são necessárias ações 

urgentes que contribuam para soluções e melhorias nas práticas de SST, e que 

visem à integridade física e mental não só com o atendimento das leis do MTE, mas 

também no cumprimento das ações político-empresariais, através de estratégias de 

gestão que aproximem os empregadores aos empregados, com vistas a garantir o 

bem estar e a saúde destes profissionais tão importantes para o Brasil. 
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O grande desafio para a continuidade das futuras pesquisas e estudos é o 

aperfeiçoamento desta temática, atribuindo o maior aprofundamento nas respostas 

obtidas pelos trabalhadores entrevistados e outros que venham a querer participar 

nas próximas pesquisas; no aumento do suporte técnico oferecido pelos 

profissionais do SESMT junto aos empresários; o estudo e desenvolvimento de 

novos EPC e EPI ergonomicamente corretos a cada atividade nos estaleiros, não 

esquecendo de uma análise prévia do biotipo de cada trabalhador e das 

características arquitetônicas dos ambientes; a facilitação por parte dos empresários 

da entrada de novos pesquisadores em suas instalações para novos projetos; a 

participação ativa da alta administração da indústria naval; a maior presença e 

suporte técnico dado pelos Auditores Fiscais do MTE aos empresários e ao SESMT, 

ao invés de notificá-los ou multá-los; o aumento das atuações de 

interdisciplinaridade profissional com as áreas afins, em função das experiências 

vividas ao longo dos anos de trabalho de campo, identificando, descrevendo e 

buscando soluções aos fatores que geram os maiores problemas organizacionais 

nos estaleiros. 

A inserção do Enfermeiro do Trabalho é essencial no cenário em estudo, no 

sentido de promover a saúde dos trabalhadores através da educação como 

mecanismo na prevenção, no gerenciamento e na investigação de acidentes, 

doenças ocupacionais, danos pessoais e nos processos industriais, a partir da 

conscientização do próprio trabalhador. 
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APÊNDICE: Comentários sobre as pesquisas aprovadas 

 

1) Comentários sobre Miranda (2013) 

Aborda de maneira crítica  como a Psicodinâmica do trabalho em um estaleiro 

no Rio de Janeiro influencia negativamente sobre os trabalhadores, gerando com 

isto a insatisfação e a desmotivação quanto ao descaso que a organização possui, 

quanto a sua segurança e a saúde destes, como também o demérito para com 

participação/opinião dos empregados nos processos de trabalho. 

Apesar de sofrerem, quanto a ter que se sujeitarem às regras impostas pela 

organização do trabalho, emprego e salário banalizado socialmente e extenuante, 

eles são capazes de protegerem-se dos possíveis efeitos nocivos à saúde mental, 

bem como o conhecimento superficial sobre os efeitos dos metais no organismo. 

Através de seu estudo qualitativo baseado em uma entrevista e na escuta 

detalhada de 14 trabalhadores voluntários, abordou com propriedade a relação da 

exposição aos riscos, à saúde, relações no trabalho, questões psíquicas e 

subjetivas, aos que trabalhavam diretamente expostos a metais em espaço 

confinado e no tratamento de superfícies, dando ênfase aos soldadores. 

Os resultados obtidos deixaram claro que a maioria dos trabalhadores geram 

as suas percepções de risco a partir dos seus conhecimentos empíricos, mesmo 

com poucas informações sobre os perigos da exposição aos metais em seu 

processo de trabalho, utilizando as próprias estratégias para se protegerem de forma 

individual e/ou coletiva para lidarem com estes riscos. 

Conclui que as empresas pouco investem nas condições de trabalho e em 

políticas de segurança quanto à proteção dos trabalhadores da indústria naval.  

Cita um ponto muito importante relacionado ao uso de drogas no trabalho, 

onde as empresas devem dar uma maior atenção a esta realidade, a fim de se 

possibilitar medidas para dar uma solução a este problema, potencializando a 

exposição dos trabalhadores aos riscos. 

Finaliza em seu trabalho, informando sobre a carência em encontrar outros 

trabalhos com a mesma linha de pesquisa relacionada às condições de trabalho, aos 
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riscos, à saúde e ao efeito ao organismo, causados pelos metais existentes nas 

atividades dos estaleiros brasileiros. 

 

2) Comentários sobre MOREIRA, FERREIRA, de ARAÚJO ( 2016) 

Moreira, Ferreira e de Araújo trouxeram uma pesquisa de campo sobre a 

saúde dos trabalhadores/soldadores, também em um estaleiro brasileiro no Rio de 

Janeiro, onde destacam  no estudo sobre a exposição aos fumos metálicos. 

É explicado por eles os efeitos tóxicos mais significativos nos trabalhadores 

expostos ocupacionalmente aos agentes químicos, apesar de que muitos destes 

metais serem indispensáveis para a sociedade moderna, como bens de consumo e 

que são comumente encontrados no meio ambiente. 

Para a avaliação neste ambiente, utilizaram o método de amostragem 

pessoal, com a utilização de uma bomba portátil de sucção do ar, na zona 

respiratória do trabalhador, durante uma jornada de trabalho de 08 (oito) horas 

diárias e com 40 (quarenta) horas semanais, a fim de estimar a concentração de 

metal inalada por estes trabalhadores, coletados no ar em diferentes ambientes de 

trabalho. 

Nos resultados obtidos por Moreira, Ferreira e De Araújo (2016), apontam que 

os trabalhadores utilizavam algum tipo de EPI e outros nem as utilizavam e outros 

não, entretanto, observou-se que a maioria dos trabalhadores utilizava respiradores 

em estado precário ou inadequados às atividades. 

Foi observado que os sistemas de ventilação e exaustão, quando existentes, 

estavam mal projetados para a extração destes agentes, tornando-se ineficazes, os 

quais expunham outros trabalhadores não relacionados diretamente àquela 

atividade. 

Nas suas conclusões apresentam que os níveis dos metais nos trabalhadores 

pesquisados foram menores que os considerados críticos pela legislação nacional e 

a americana, mas por outro lado, também se evidenciou na pesquisa que os 

trabalhadores trazem suas experiências com situações perigosas no que se referem 

aos acidentes, problemas com a saúde devido a exposição a estas atividades de 
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curto ou a longo prazo, e também deixando clara a insatisfação com as condições 

de trabalho e as sujeições provocadas pela má organização deste. 

Concluíram e enfatizaram a necessidade de ações preventivas para minimizar 

os efeitos à saúde ocasionados pela toxicidade dos metais, da importância do 

monitoramento ambiental e biológico dos trabalhadores periodicamente nos 

estaleiros, através de uma maior fiscalização do Ministério do Trabalho e 

Previdência Social na observância a legislação brasileira. 

 

3) Comentários sobre  TEIXEIRA (2012)  

A pesquisa aborda mais um estaleiro no Rio de Janeiro, onde a pesquisadora 

traz a sua experiência adquirida como estagiária no atendimento no Serviço Social 

da empresa a qual foi contratada e através da reflexão acerca da rotina, foi possível 

alcançar a grande demanda por parte dos trabalhadores quanto às dúvidas sobre as 

doenças, sejam por acidente de trabalho e/ou a quem recorrer e como agir. 

Ela propôs analisar alguns fatores que influenciam no adoecimento dos 

trabalhadores, no índice de acidentes de trabalho, visando explicar os impactos 

negativos, as relações da empresa as forças produtivas e a forma de organização do 

estaleiro. 

Em seu estudo apontou os cargos de soldador, esmerilhador, chapeador e o 

maçariqueiro, devido as suas peculiaridades e riscos inerentes as suas atividades, 

os que possuem a maior incidência de adoecimento e/ou acidente de trabalho, 

sendo o soldador e o montador de andaime os que mais adoecem, devido ao 

comprometimento da coluna vertebral. 

Outro aspecto apontado, é que existem diversos profissionais que 

apresentam uma característica em comum, o trabalho assalariado, onde se tornam 

donos meramente da sua força de trabalho, a qual é vendida como uma mercadoria 

em troca do trabalho assalariado e fica escravo da produção.  

Explica que além do desgaste físico, ainda estão sujeitos a outros agentes de 

risco que também contribuem para o adoecimento mental, como as pressões, 

insegurança, instabilidade financeira e o desemprego, sem considerar o setor de 

prestação de serviços, os terceirizados e a informalidade, que crescem com a 
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precarização, as subcontratações, apresentando um cenário de sucateamento das 

relações de trabalho e a negação dos direitos trabalhistas. 

Muito bem observado nas suas considerações finais, aponta que a classe 

trabalhadora vem se tornando enfraquecida ou mesmo pouco mobilizada frente ao 

crescente desemprego e a precarização das condições de trabalho, devido ao 

momento atual da ameaça e das ameaças da perda do emprego.  

Conclui informando que aos acidentes de trabalho e o adoecimento dos 

trabalhadores devem ser repensados também a partir das relações sociais de 

trabalho, com a participação do Serviço Social, que pode contribuir para desvendar 

esta questão social que agrava a saúde da classe trabalhadora. 

 

4) Comentários sobre DIAS e ARAÚJO (2015) 

Nesta pesquisa também é abordada a percepção dos trabalhadores de 

soldagem em uma empresa de serviço de mecânica localizada na Bahia, em relação 

à exposição aos riscos de acidentes no local de trabalho e às medidas de 

prevenção. 

Elas entrevistaram 09 (nove) colaboradores que aceitaram participar 

voluntariamente da pesquisa e que ficam expostos diretamente aos agentes 

químicos da soldagem e os outros riscos pertinentes às atividades, em uma jornada 

de trabalho de 08 (oito) horas. 

Destacam a soldadagem como uma das principais atividades que podem 

gerar doenças ocupacionais, devido aos fumos metálicos e às poeiras metálicas, 

afetando saúde dos trabalhadores.  

Explicam que nunca pode ser esquecido o risco ergonômico, onde é notável 

principalmente devido ao peso dos equipamentos que são transportados de maneira 

inadequada e as posições estáticas por longos períodos que estes permanecem, 

gerando estresse muscular, fadiga pelo calor, perda da acuidade auditiva, 

queimaduras na pele e nos olhos pela exposição a radiação não ionizante. 

A gestão de segurança e saúde sobre as ações preventivas, o controle dos 

riscos e das doenças ocupacionais, advêm do trabalho em conjunto do SESMT, mas 

para que isso ocorra é mister o reconhecimento dos perigos e dos riscos, a 
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implantação dos EPI e EPC, e o monitoramento dos riscos através do PPRA e do 

PCMSO. 

Nas conclusões da pesquisa, verificou-se que a percepção dos soldadores 

em relação aos riscos e à saúde são muito poucas, não identificam quais os EPI 

deverão ser utilizados, nem o dano que podem causar ao organismo, onde as 

pesquisadoras apontam a influência desta carência devido ao baixo nível de 

escolaridade destes profissionais. 

Elas percebem que a atenção na prevenção de acidentes e nas doenças 

profissionais deve continuar como uma prioridade nas empresas, destacando a par-

ticipação do Enfermeiro do Trabalho com foco na prática de ações de saúde 

voltadas para o conhecimento do trabalhador exposto a soldagem. 

 

5) Comentários sobre SOARES (2012) 

A proposta da pesquisa realizada foi a aplicação de um método para 

identificação dos fatores que afetam o desempenho dos trabalhadores em espaços 

confinados na construção naval durante a edificação de embarcações, os quais 

podem deteriorar as condições de segurança do trabalho.  

Utilizou o método de entrevistas com profissionais especialistas em 

Segurança do Trabalho e com alguns trabalhadores com atividades de maior risco 

em espaços confinados. 

O pesquisador percebe que o trabalho realizado em um espaço confinado, é 

agravado pelas características físicas de acesso e permanência, de restrições de 

entrada e saída, pelos contaminantes gerados no próprio desenvolvimento das 

atividades laborais, pela ausência ou insuficiência de circulação do ar e deficiência 

ou excesso de oxigênio, e frisa que diversos fatores contribuem para a ocorrência 

desses acidentes, tais como negligência, desqualificação e o não atendimento a 

norma e aos procedimentos de segurança.  

Este reforça em sua pesquisa, que os especialistas são categóricos em 

apontar que a falta de informação sobre os riscos são devido à ignorância dos 

próprios empregadores. 
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A nossa legislação explica que é obrigação legal do empregador ter ciência 

sober as NR e coloca-las em prática, informando aos empregados sobre os riscos 

inerentes ao local de trabalho e sobre as medidas de prevenção necessárias para 

minimizar ou neutralizar a exposição, aplicando os treinamentos necessários para 

que os mesmos tomem ciência quanto a todos os riscos e medidas de controle, 

independente da existência de outros métodos. 

Foi detectado na pesquisa, que a tarefa de edificação dos blocos em espaço 

confinado é a que apresenta o maior risco, durante a construção de uma 

embarcação. 

Foi observada em sua pesquisa a sua motivação quando houve o 

reconhecimento pelos feitos da equipe do SESMT, que recebeu mais subsídios para 

a realização de suas atribuições, promovendo então as ações corretivas e 

prevencionistas, como orienta a legislação brasileira. 

A mesma facilitou a identificação precoce das áreas mais críticas no processo 

de construção de embarcações, os treinamentos de capacitação necessários a 

realidade e exigidos por lei, constituindo assim uma ferramenta útil a ser utilizada.  

 

6) Comentários sobre  PINHEIRO (2015) 

Observou-se neste estudo a abordagem na gestão de segurança, meio 

ambiente e saúde para os soldadores na indústria naval no Brasil, na qual a 

pesquisadora preocupa-se com os riscos ocupacionais que os soldadores estão 

expostos em suas atividades diárias, ao peso de seus EPI, a falta de capacitação 

profissional e o aumento do número de acidentes e doenças ocupacionais no Brasil, 

apesar de que muitas empresas possuem uma visão restrita em relação à 

segurança, medicina do trabalho e saúde ocupacional, se restringindo aos números 

de dados estatísticos, ações reativas e não contabilizar os acidentes de trabalho 

com a emissão da CAT, onde é o mínimo exigido para o amparo ao trabalhador. 

Retornando aos trabalhos anteriores e fortalecendo as informações 

prestadas, as partículas dos fumos da soldagem são um dos maiores causadores e 

agravantes à saúde dos soldadores, onde podem ocasionar diversas patologias, em 

função da composição/substância encontradas nos insumos, podendo desenvolver 

problemas no trato respiratório e até o câncer nos pulmões. 
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É importante lembrar que não se pode ignorar os prejuízos causados pelos 

riscos físicos, ergonômicos e os de acidentes.  

Outro aspecto muito pontual e importante a não ser esquecido são os EPI, 

muito pesados, causando o desconforto, o uso inconveniente e até mesmo o não-

uso. 

Na conclusão, ela aponta os valores decorrentes das novas ferramentas de 

gestão e enfatiza que mais esforços devem ser realizados para a devida 

implantação e implementação de um SGI, a fim de melhorar as condições de saúde 

dos soldadores, com mais esforços voltados para a integração de fatores humanos 

aos processos e para se garantir a excelência no mercado de trabalho. 

O paradigma de que o SESMT é o setor responsável para a solução de todos 

os problemas encontrados nas empresas é errado, uma vez que a nossa legislação 

aponta claramente que é de responsabilidade do empregador, com a utilização de 

suas ferramentas de gestão, o cumprimento das disposições legais e 

regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho e adotar medidas para 

eliminar ou neutralizar os riscos.  

 




