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Adesão do uso de EPI’s em uma marcenaria
EPI’s use of adherence in a woodwork
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Introdução: Os acidentes de trabalho são uns dos principais agravos presente na saúde de um
trabalhador. A utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) é imprescindível para a
segurança e a saúde do trabalhador. O ramo da marcenaria é caracterizado por reparos e fabricações
de móveis cuja matéria prima básica são madeiras compensadas e madeiras nativas usadas para
confecções de várias peças. Os marceneiros contam com auxilio de algumas maquinas que são
utilizadas para facilitar a confecção do móvel. E por estes motivos o uso dos EPI’s, é muito importante
para prevenir acidentes no local de trabalho. Objetivo: Diante do exposto este estudo tem como
objetivo avaliar os riscos presentes e conscientizar sobre o uso de EPI’s em uma marcenaria no
município de Contagem. Metodologia: A análise de riscos na marcenaria foi feita através de visitas a
empresa para coletar dados, utilização da analise preliminar de risco e conforme a análise obtida foi
proposta uma intervenção com o Mapa de Risco. Resultados: No ambiente de trabalho foi observado
a ausência do uso de EPI’s e os riscos que os funcionários correm não os utilizando. Em relação às
máquinas e ferramentas, oito apresentam risco moderado e dez com frequência provável de provocar
acidentes. Conclusão: A negligência por parte dos trabalhadores à cerca do uso de EPI’s faz com que
os acidentes de trabalho sejam ainda mais agravantes à saúde do trabalhador, portanto a utilização do
Mapa de Risco foi relevante para conscientizar os funcionários a respeito da importância do uso dos
EPI’s.
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