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INTRODUÇÃO: 

A segurança do trabalho é sem dúvida uma área indispensável para o bom desempenho de uma 

empresa, atuando diretamente na prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho 

(ZOCCHIO, 2002). Com tantas leis e medidas impostas para prevenir a saúde e a segurança do 

trabalhador, este trabalho tem como objetivo analisar os riscos existentes no ambiente de trabalho 

do setor de pedras no Arranjo Produtivo Local (APL) de Soledade, bem como as medidas de 

prevenção adotadas pelas empresas locais, e  pelos seus funcionários. Com vistas a atender o 

objetivo geral, tem-se como objetivos específicos: identificar a realidade estrutural do APL de 

Soledade, descrever a realidade das empresas do APL em relação a saúde e segurança dos 

trabalhadores, identificar os tipos de riscos existentes nas indústrias do APL, e por fim, apresentar 

um portfólio de medidas necessárias, visando à conscientização dos industriários e trabalhadores do 

APL Soledade em relação à promoção da saúde e segurança. 

 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O universo da pesquisa envolveu tanto os trabalhadores como os gestores das indústrias do APL de 

Soledade. Os trabalhadores estão expostos frequentemente aos riscos no local de estudo e, os 

gestores, podem tomar atitudes que venham a oferecer maior segurança aos trabalhadores. Foi 

realizada a pesquisa em oito indústrias do ramo de beneficiamento, confecção e comércio de pedras, 

jóias, folhados e bijuterias, sendo duas de médio porte, duas de pequeno porte e quatro micro 

empresas. 

O APL de Soledade, campo empírico desta pesquisa, destaca-se na industrialização e 

comercialização de pedras e é considerado ponto de referência para a comercialização de gemas e 

pedras preciosas no Brasil e no exterior. 266 empresas legalizadas atuam no setor de pedras na 

cidade, sendo a maior parte de micro porte (PREFEITURA DE SOLEDADE, 2015).  

Para a realização deste estudo multicasos (YIN, 2005)   de caráter quali-quantitativo (VERGARA, 

2003),  os dados foram coletados em fontes primárias: observação, entrevista e questionários,  o que 

possibilitou a triangulação dos dados. Ainda foram utilizados dados secundários: Prefeitura de 

Soledade (2015) e tese (2012). 

Foram realizadas entrevistas com roteiro semi-estruturado com os gestores das indústrias e 

questionários junto aos trabalhadores, a fim de entender como os dois grupos avaliam a questão da 



 

saúde e segurança no ambiente de trabalho no qual estão inseridos. Também foi utilizada  a 

observação in loco, a qual foi fundamental para a realização deste trabalho, pois por meio desta o 

pesquisador teve condições de perceber os fatos tal como ocorrem, ficando evidenciado como os 

gestores e os trabalhadores vivenciam e visualizam a questão da saúde e segurança do trabalho. 

Ratificou-se a existência de riscos nas indústrias, as medidas de prevenção utilizadas e as políticas 

de saúde e segurança do trabalho empregadas. Após a efetivação deste levantamento, foi realizada 

análise em relação as medidas então aplicadas no que tange a segurança do trabalho e quais seriam 

as mais apropriadas.  

Percebeu-se que grande parte dos resultados dos questionários e das entrevistas apontavam para 

dados satisfatórios. Porém, por meio da triangulação dos dados, sobretudo com as anotações de 

campo realizadas por conta da observação, notou-se que as condições de trabalho e saúde não eram 

tão satisfatórias assim.  

Por fim, salienta-se que as indústrias de médio porte estão buscando a adequação em relação à 

saúde e segurança do trabalho; as de pequeno porte, embora procurem se ajustar as normas, ainda 

apresentam algumas questões que precisam de ajustes;porém são nas micro indústrias que a 

problemática da falta de cuidado com saúde e a segurança no trabalho demonstram-se mais 

complexas. Fica evidenciado que pelo fato dos trabalhadores estarem acostumados com a 

sistemática de trabalho há muito tempo em um ambiente em condições insalubres e/ou perigosas, 

tudo é percebido como normal.  

 

 

CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 

Conclui-se que as indústrias do APL de Soledade carecem de maior conhecimento e necessitam de 

auxilio e incentivo quanto à segurança  e saúde no trabalho, sobretudo as de menor porte. Tais 

constatações possibilitaram a produção de um portfólio com medidas necessárias relacionadas à 

conscientização dos industriários e trabalhadores do APL Soledade em relação ao tema pesquisado. 
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