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RESUMO 

O mundo vem sofrendo constantes mudanças no setor trabalhista. Pois cresce a 
concorrência entre os países e para que isso ocorra buscam colocar meios 
tecnológicos e acabam esquecendo dos meios humanos que existem e fazem com 
que profissões sejam “melhores” que outras. Este artigo tem por objetivo mostrar a 
realidade vivida em campo dos avicultores em relação a sua segurança do trabalho, 
mostrar o trabalho e o dia a dia de um integrado, tendo sempre como foco a sua 
segurança no trabalho. Tem a metodologia de natureza aplicada, com pessoas que 
estão envolvidas no setor em que a atividade de carregamento de frangos está 
inserida. O processo produtivo do segmento aviários, representa um trabalho repetitivo 
e cansativo, o que resulta muitas vezes em lesões, como por exemplo, na coluna, 
pernas, joelhos, pés, braços, mãos, e até mesmo lesões que os fazem parar de 
trabalhar. Pode-se chegar à conclusão de que a opção de substituir o homem pela 
máquina é na maioria das vezes por haver muitas baixas em função do descaso dos 
trabalhadores no uso de EPIs, o que previne que lesões e contaminação. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O mundo vem sofrendo constantes mudanças no setor trabalhista. Isso ocorre 

pelo fato de ocorrer concorrência entre os países para serem mais desenvolvidos 

economicamente que outros países. Para que isso ocorra buscam colocar meios 

tecnológicos e acabam esquecendo dos meios humanos que existem e que ficaram 

sem ter o que fazer. Fazendo com que algumas profissões alcancem graus maiores 

de importância e com que outras sejam marginalizadas por muitos ou até que sejam 

extintas. 

Essas profissões que são colocadas à margem da sociedade, são 

normalmente amparadas por Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), mas não 

ocorrem em todas essas profissões, algumas não há nada que ajude muito na 

execução do serviço, e faz com que os trabalhadores sofram fraturas e problemas de 

saúde. 

Necessitam de EPIs as empresas ou negócios que exponham o trabalhador a 

atividades que sejam nocivas ao trabalhador durante a atividade laboral. Locais como 

fábricas, laboratórios, empresas industriais, construções e lugares com um índice 

elevado de ruídos, entre outros. 

Por conta disso foi também desenvolvida a Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA), que procura diminuir os casos de acidentes ocorridos em serviço. 

Proporcionando condições saudáveis e seguras de trabalho. A saúde no trabalho 

abrange a manutenção do mais alto grau de saúde física e mental e de bem-estar 

social dos trabalhadores. 

Não são em todas as empresas que contam com a CIPA, se enquadram no 

padrão somente as empresas que tiverem mais de 20 empregados, caso tenham 

menos de 20 funcionários deve-se nomear um responsável para o cumprimento das 

ações devidas da CIPA. Este cumprimento atende também a Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT). 

Este artigo tem como objetivo mostrar a realidade vivida em campo dos 

avicultores em relação a sua segurança do trabalho, mostrar o trabalho e o dia a dia 

de um integrado, tendo sempre como foco a sua segurança no trabalho. 

 



 
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. HISTÓRICO DE ACIDENTES DE TRABALHO NO PARANÁ 

 

Em 1970 o Brasil ganhou o título de “Campeão Mundial de Acidentes de 

Trabalho”, pelo alto índice de acidentes. E com o passar dos anos de 1970, 1980 e 

1990 o Brasil foi perdendo esse posto e os acidentes reduziram bastante, mas o 

número de acidentes ainda era preocupante. (OLIVEIRA, 2017)  

Nos últimos anos o Índice de Desenvolvimento Humano(IDH) tem apresentado 

melhoras, mas de forma lenta. No entanto investimentos em infraestrutura, saúde e 

educação que são fatores que auxiliam no aumento do Índice de Desenvolvimento 

Humano são bem precários para um pais considerado em desenvolvimento.  

Nos últimos vinte e três anos o Paraná tem sido o estado da região Sul com 

maior índice de óbitos, em média de 267 trabalhadores morrem realizando suas 

atividades profissionais em ambientes de trabalho. Entre o ano de 2011 para 2012 foi 

possível verificar uma queda no volume de óbitos no estado. (OLIVEIRA, 2017)  

Nos últimos anos além dos prejuízos econômicos e sociais vem sendo 

discutido as consequências ambientais que os acidentes no trabalho tem provocado. 

Assim foram classificados os impactos e prejuízos de acidentes em seis categorias, 

sendo elas: impactos físicos e funcionais; impactos profissionais; impactos 

econômicos; impactos psicológicos e morais; impactos familiares e sociais; e impactos 

na qualidade de vida. (OLIVEIRA, 2017)  

Entre 2011 a 2015, dados representaram cerca de uma morte a cada 38 horas 

em acidente de trabalho. Segundo dados da Previdência Social em 2015 o Paraná 

registrou cerca de 47.337 acidentes em relação a saúde   e segurança no trabalho.  

No ano de 2015 o estado contabilizou um gasto de R$ 18,9 milhões em 

benefícios concedidos em decorrência de acidentes de trabalho, enquanto o total 

nacional ultrapassou os R$ 289 milhões, divididos em 222.450 benefícios acidentário. 

(KOWALSKI, 2017) 

Dessa forma pode se dizer que são todos os setores industriais sofrem esses 

impactos e prejuízos, o que gera um índice negativo para a região Sul e estado do 

Paraná.  

 



 
 

2.2. O QUE É UM ACIDENTE DE TRABALHO 

 
O acidente do trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a 

serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a 

morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o 

trabalho, resultando em dano para o trabalhador. Comprometimento do funcionamento 

dos sentidos ou órgãos do corpo, como: perturbação mental, deficiência no 

funcionamento dos pulmões ou demais órgãos, devido a inspiração ou ingestão de 

substâncias nocivas utilizadas durante o trabalho. Segundo a Lei 8.213 do Código Civil 

do Brasil (1991, p.1415):  

 

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da 
empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII 
do art. 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que 
cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da 
capacidade para o trabalho.  

 

Portanto, o acidente do trabalho gera consequências de ordem material para o 

trabalhador, e neste sentido deve se comprovar a causa e efeito, assim como a 

prejudicialidade que é a demonstração da espécie de dano sofrido. Tanto o 

empregador como o colaborador precisam ter cuidado e zelo pelo seu bem maior, a 

saúde.  

Evitar acidentes no trabalho é responsabilidade da empresa, mas também 

exige uma enorme conscientização e disposição do colaborador. O colaborador 

necessita, além de EPI - Equipamento de Proteção Individual, atenção e sentido de 

alerta, não pode apenas confiar nas experiências bem-sucedidas. Assim, o 

colaborador deve realizar suas atividades sem pressa, equipado e seguir a rotina para 

evitar acidentes que possam afetar partes do corpo humano, como mãos, pés, pernas, 

tronco, face e demais membros.  

As pesquisas revelam que as mãos são as partes do corpo mais afetadas por 

acidentes, seguidas pelos pés. A perda de um membro ou lesão é algo que não se 

materializa apenas no físico, porém deixa marcas psicológicas, afetando o 

desempenho ou afastando o colaborador da atividade que exerce. De acordo com 

Medeiros (2009, p.3): 

 



 
Quando o resultado ocorre no ambiente de trabalho ou em razão da execução 
dele, portanto situação que não resulta de ato doloso do empregado, temos o 
nexo de causa e efeito. É o próprio exercício da atividade laborativa que 
resulta na causa do acidente. Sendo assim, decorre do risco profissional as 
consequências como a incapacidade temporária, permanente (parcial ou 
total), ou morte.  

 

2.3. A ATIVIDADE AVÍCOLA/FRIGORIFICAS E OS ACIDENTES 

 

Empregados que trabalham em frigoríficos enfrentam todos os dias, situações 

que podem trazer risco a saúde e ao longo do tempo doenças. Pois sofrem exposição 

constante com instrumentos como (facas, serras e demais instrumentos cortantes), 

assim como movimentos repetitivos que podem sofrer lesões e doenças, também com 

jornadas exaustivas. 

Em muitos ambientes de frigoríficos os empregados também sofrem com 

ambientes frio, para manter a temperatura ideal e não ter risco de estragar as aves. 

Assim como dependendo do setor que o empregado trabalha e houver uma baixa 

muito alta de temperatura o nosso corpo como reação automática é a contração dos 

músculos, isso faz com que exige um maior gasto de energia para realizar qualquer 

movimento. Assim o empregado que ficar exposto a esse frio constante pode ter 

problemas no aparelho respiratório e facilita o aparecimento de doenças respiratória 

como sinusite e demais doenças. 

Um dos maiores problemas em frigoríficos é a elevada carga de movimentos 

repetitivos em um curto espaço de tempo. Tem empregados que para desossar uma 

sobrecoxa de frango, realiza cerca de 120 movimentos em apenas 60 segundos, 

porem para não gerar doenças provocadas pela repetição excessiva como doenças 

osteomusculares, deveria fazer cerca de 25 ás 33 movimentos. 

A doença chamada de Osteomuscular é um problema de saúde associado a 

esforço repetitivo que lesionam tendões, músculos e articulações. Tendinite e bursite 

são dois exemplos bastante comuns. Nos frigoríficos, o contato direto com facas e 

maquinário pesado gera muitos acidentes chamados de trauma. Já os de carga e 

movimentos repetitivos são chamados de doenças ocupacionais. 

O Ministério do Trabalho também publicou uma norma regulamentadora 

número 17, na qual trata de atividades que exijam sobrecarga do pescoço, dos 

ombros, das costas e dos membros superiores e inferiores. Na norma 

regulamentadora 17 também prevê pausas para descanso do empregado, porém 



 
estão relacionados a análises ergonômicas que nem sempre são feitas com o desvio 

critério por parte dos empregadores, porque os empregadores temem que isso geraria 

uma queda na produtividade dos empregados, sem contar a obrigatoriedade do uso 

dos equipamentos de segurança. Ministério do Trabalho na Portaria n° 3.751, de 23 de 

Novembro de (1990). 

O desenvolvimento do Brasil está na exportação dos seus recursos primários, 

assim como os produzidos pelos agronegócios e mineração. Porém podemos afirmar 

que o crescimento econômico não é só sinônimo de desenvolvimento e nem de 

qualidade de vida para a grande parte da nossa população. Mas não adianta de nada 

o Brasil ser o maior exportador de carnes, sendo que as organizações do trabalho 

nessas indústrias geram inúmeros problemas de saúde dos seus empregados. Por 

que, quem no final que vai arcar com os pagamentos dos auxílios-doença ou até 

mesmo aposentadoria por invalidez através do INSS, somos nós a sociedade. 

No aviário os pintos ficam por aproximadamente quarenta e três dias para o 

crescimento e engorda, logo após é levado ao frigorifico para abate, aproveitando tudo 

desde fezes, sangue, penas e vísceras que são utilizadas para fabricação da ração. 

Todo esse processo está sobre risco de acidente de trabalho, os riscos variam 

conforme a intensidade da atividade exercida pelo empregado que está 

desenvolvendo o trabalho de forma correta e utilizado os equipamentos de segurança 

como exigido. 

São classificados de várias formas esses riscos no ambiente de trabalho, 

como risco mecânico é denominado por esforço físico inadequado, máquinas e 

equipamento sem proteção, ferramentas inadequadas ou com defeitos e iluminação 

irregular. O risco físico envolve o ruídos, vibrações, frio, calor, pressões anormais e 

umidade. O risco químico é a poeira, névoas, gases, vapores e produtos químico no 

geral. O risco biológico são os vírus, bactérias, parasitas e fungos. Outro risco é o 

ergonômico conhecido pela monotonia, postura incorreta, ritmo de trabalho intenso, 

fadiga, preocupação, trabalhos físicos pesados e repetitivos. (RODRIGUES, 2011) 

Estes riscos estão classificados pela Norma Regulamentadora do Ministério do 

Trabalho. Segundo Gonçalvez, (2000, p.20):  

 

Uma boa avaliação de risco é um exame sistemático de todos os aspectos do 
trabalho, com vista a apurar o que poderá provocar danos, se é possível 
eliminar e, em caso negativo indicar as medidas preventivas para controlar 



 
tais riscos. 

 

 

2.4. AS NRS QUE ABORDAM A ERGONOMIA NO TRABALHO 

 

A ergonomia tem por data de marco inicial em 1949, onde houve uma reunião 

entre pesquisadores e cientistas ingleses a fim de normatizar e formalizar o campo da 

ciência. Mas em 1950 passou a ter um significado em relação a trabalho e normas pra 

tal. 

O ponto importante para a ergonomia se trata da iniciativa pela qual procura 

agradar as duas esferas no que se refere a trabalho, onde entra Sindicatos e 

Empresas, e que tenta fazer com que elas entrem em acordo. Segundo Couto (1995, 

p. 19): 

 

Quando uma das partes não estiver de acordo poderá estar ocorrendo uma 
das três situações: a medida está tecnicamente incorreta, uma das partes está 
tecnicamente mal assessorada ou o interesse não é a ergonomia. 

 

A principal Norma Regulamentadora que trata de ergonomia de trabalho que 

tem por objetivo estabelecer padrões que ajudem na adaptação as condições de 

trabalho, de modo a trazer maior conforto, segurança e desempenho eficiente. 

A Norma Regulamentadora 17 tem grande influência pois uma das maiores 

doenças de trabalho são desenvolvidas a partir da exposição ao risco ergonômico que 

vários trabalhadores passam. (BOLSONI, 2017) 

Determina também as condições do ambiente de trabalho, onde estabelece 

que a organização deve ser adequada as características do trabalhadores, assim 

como a natureza do trabalho a ser executada. 

Se deve levar em consideração as normas de produção, o modo operatório, a 

exigência do tempo, a determinação do conteúdo de tempo, o ritmo do trabalho e o 

conteúdo das tarefas. 

A aplicação da ergonomia no ambiente de trabalho pode ser estabelecida pela 

concepção do programa de ergonomia, conscientização dos funcionários, correção do 

programa de ergonomia e postura e posições de conforto visual. 

 

2.5. DIFERENÇA ENTRE ACIDENTE E INCIDENTE DE TRABALHO 

 



 
Segundo a legislação trabalhista brasileira, a definição de acidente de 

trabalho é: uma ocorrência durante a execução de trabalho a serviço de uma empresa, 

seja dentro ou fora dela, provocando lesão corporal ou qualquer tipo de perturbação 

funcional que leve ao desenvolvimento de uma doença, perda ou redução da 

capacidade do trabalhador ou até mesmo a morte do profissional. 

O acidente de trabalho é caracterizado quando acontece algo não 

programado, de forma inesperada e que interrompe a atividade profissional. O 

incidente, por sua vez, é considerado como uma ocorrência não planejada e que 

poderia levar a um acidente. Ele também pode ser chamado de “quase acidente”, já 

que não houve conclusão da situação e o dano pode ter sido menor.  

O Incidente é um ‘quase-acidente’, aqueles sustos que tomamos 

inesperadamente e, acontece frequentemente, na maioria das vezes e não é levado a 

sério. Os incidentes e quase-acidente são conceitos distintos. Nessa linha, os 

incidentes são todos os eventos indesejáveis à segurança, o que engloba acidentes, 

quase-acidentes, atos e condições inseguras. (BRAZIER, 1994) (JONES, 1999) 

(KANSE E SCHAFF, 2004). 

Incidente também chamado de “quase acidente” é todo fato ou acontecimento 

não desejado que por questão de espaço e tempo não resultou em lesão ou danos 

materiais. 

Todos entendem o que é o acidente de trabalho é, um evento não planejado 

que acontece com o trabalhador e que pode causar danos à sua saúde ou integridade 

física ou perda de tempo ou dano material para a empresa. Eles podem ser ainda 

acidente de trabalho (dentro do horário de trabalho, na empresa ou no local de 

trabalho) ou acidente de trajeto (quando acontece no caminho de vinda ou volta do 

trabalho para a casa do trabalhador, dentro do trajeto usado todos os dias). 

Acidente é a ocorrência imprevista e indesejável relacionada com as 

atividades de operações portuárias e de empresas prestadoras de serviço, 

fornecedores, autônomo e visitante que provoca lesão pessoal e/ou distúrbio 

funcional, perdas/danos materiais relativos à recuperação de equipamentos, 

ferramentas, instalações, paralisação total ou parcial, dos trabalhos/operação. 

(NORMA GERAL DE ACIDENTE E INCIDENTE DO TRABALHO DA COMPANHIA 

DOCAS DO PARÁ - CDP, 2016, p. 3) 

Diversos estudos se empenharam definir as relações entre os quase-acidentes 

https://www.epi-tuiuti.com.br/blog/qual-e-definicao-de-acidente-de-trabalho/
https://www.epi-tuiuti.com.br/blog/qual-e-definicao-de-acidente-de-trabalho/


 
e os acidentes. Entre eles deve-se citar um dos mais conhecidos no mundo que foi o 

realizado por Heinrich em 1959 (BRAUER, 1994), que analisou um número 

significativo de eventos e desenvolveu a proporção apresentada na qual para cada 

grupo de 330 eventos, 300 não resultam em danos (quase-acidentes), 29 resultam em 

lesões menores e 1 resulta em morte ou lesões incapacitantes. (ENGENHARIA, 2009) 

 

2.6. TECNOLOGIAS APLICADAS A SEGURANÇA DO TRABALHADOR 
 

No novo modelo de organização industrial voltada a maior produtividade 

trouxe novas exigências para seus empregados em relação as suas funções 

executadas manualmente. Como o princípio a tradicional da modernização do 

trabalho, como foi proposta por Taylor e Ford, trazendo a automatização do trabalho 

em ritmo acelerado, fragmentando, sem pausas para recuperação, com repouso 

insuficiente para compensar os desgastes provocados pelas longas jornadas, que nem 

sempre está de acordo com a capacidade do ser humano. Segundo Carvalho (2009, 

p. 02):  

 
As instalações avícolas do Brasil possuem geralmente, baixo isolamento 
térmico, principalmente na cobertura, e a ventilação natural ainda é o meio 
mais utilizado para a minimização de altas temperaturas nos aviários. Tal 
configuração faz com que as condições ambientais internas se tornem 
bastantes vulneráveis às variações externas de temperatura. Além disso, os 
trabalhadores estão expostos a problemas derivados da poeira, gases e 
sobrecarga física oriunda das diversas atividades laborais. 

 

Dessa forma como forma da tecnologia foi criado alguns grupos que prevê 

quais tipos de acidente podem acontecer, como prevenir a que tipos de doenças ficam 

expostos, essas formas de prevenção foram chamadas de (PPRA) que é Programa de 

prevenção de acidentes, de prevenção de riscos ambientais, que também é muito 

importante, não são só as pessoas afetadas, mas sim o ambiente em que vivemos.  

Também criado o (PCMSO) de controle médico de Saúde Ocupacional, são 

alguns dos programas criados para o combate aos riscos a saúde do trabalhador, pois 

não estamos mais numa era de trabalho escravo, onde não se tinha leis.  

Foram feitas melhorias hoje nos trabalhos dos aviários, pois tem máquinas 

que fazem a coleta dos frangos, os ambientes é todo automatizado, os bebedouros 

dos frangos também, assim como o controle da temperatura e luzes, assim como o 

muque que facilita para erguer peço, fazendo com que facilite para os trabalhadores e 

também reduzindo o peso excessivo, ventiladores ou exautores.  



 
As normas regulamentadoras também é uma forma de tecnologia pois 

também foi desenvolvida para evitar acidente no trabalho, pode se dizer que hoje 

utilizados muitos da tecnologia para o processo nos aviários, e na segurança dos seus 

trabalhadores. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Para Fonseca (2002), methodos significa organização, e logos, estudo 

sistemático, pesquisa, investigação; ou seja, metodologia é o estudo da organização, 

dos caminhos a serem percorridos, para se realizar uma pesquisa ou um estudo, ou 

para se fazer ciência. Etimologicamente, significa o estudo dos caminhos, dos 

instrumentos utilizados para fazer uma pesquisa científica. 

Minayo (2007, p. 44) define metodologia de forma abrangente e concomitante  

(...) a) como a discussão epistemológica sobre o “caminho do pensamento” 
que o tema ou o objeto de investigação requer; b) como a apresentação 
adequada e justificada dos métodos, técnicas e dos instrumentos operativos 
que devem ser utilizados para as buscas relativas às indagações da 
investigação; c) e como a “criatividade do pesquisador”, ou seja, a sua marca 
pessoal e específica na forma de articular teoria, métodos, achados 
experimentais, observacionais ou de qualquer outro tipo específico de 
resposta às indagações específicas. 

 

3.2 DELIAMENTO DAPESQUISA 

 

A pesquisa é de natureza aplicada, com pessoas que então envolvidas no 

setor em que a atividade de carregamento de frangos está inserida. 

A forma de abordagem será através de uma pesquisa qualitativa, pois é feita 

através de respostas e conclusões, a fim de entender o real motivo de o setor ser 

marginalizado. Tem como objetivo explorar o tema, pois procura através do 

questionário trazer informações sobre os trabalhadores e produzir sugestões para ser 

feito para melhorar a situação destes trabalhadores. 

A pesquisa será feita com estudo no campo, onde esses trabalhadores 

desenvolvem suas atividades laborais, a forma como trabalham e tudo que venha 

envolve-los. 

 



 
 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRAGEM 

 

Os questionários serão aplicados com um carregador de frango, com o chefe 

de equipe de carregadores e com um avicultor de uma mesma empresa no período de 

julho a setembro de 2018. Pretende-se entrevistar essas três áreas que fazem parte 

de um ciclo. 

 

3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta de informações serão feitas observações no processo de 

carregamento dos animais, analisando a forma como acontece coletando respostas e 

entendendo os fatos que levam eles a trabalharem nisso e também a saírem, 

levantando hipóteses sobre o problema. 

 

4 DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O processo produtivo do segmento aviários, representa um trabalho repetitivo 

e cansativo. Dessa forma compreender o processo e implementar sugestões de 

melhorias é algo interessante e oportuno para o segmento aqui estudado. Muitos 

desses profissionais recorrem a formas não muito aceitas para se manterem 

acordados, com força para conseguir concluir o serviço. 

Esses trabalhadores não tem muitos recursos para executar o trabalho de uma 

forma mais fácil e sem sofrer lesões, por exemplo, na coluna, pernas, joelhos, pés, 

braços, mãos. Nesses contextos acontecem também lesões que fazem alguns 

trabalhadores terem que pararem de trabalhar e não terem no que ir trabalhar. 

Através deste artigo foram feitas entrevistas a fim de saber como essas 

pessoas se sentem nessas condições em seus trabalhos. Motivos para terem entrado 

nesse setor como, por exemplo, não terem um grau de escolaridade aceitável ou 

nenhum, não conseguirem trabalhar na área que gostariam, a área que trabalhavam 

não existir mais ou ter sido substituída por tecnologias. 

 

 



 
4.1 RESPOSTAS OBTIDAS ATRAVÉS DAS ENTREVISTAS: 

 

4.1.1 Questionário aplicado a um colaborador da coleta de aves no campo: 

 

Na entrevista a um operador no processo de coleta de frango que 

desempenha a função de motorista, este operador possui idade 43 anos e 8 anos de 

empresa, desenvolve o trabalho levando os colaboradores para o local de 

carregamento de aves. No entanto para chegar nesta fase do carregamento, há várias 

formas especificas de treinamentos, o motorista tem que ter um grande conhecimento 

desde o uso de EPIs, que pelo fato de ter muito contato com aves pode haver 

contaminação, as mais críticas e que não podem ser deixadas são as burlas e botas 

para evitar o contato direto com os animais. Toda vez que os colaboradores recebem 

os EPIs, há uma necessidade assinar uma ficha, a qual consta que todos os EPIs 

necessários estão em bom estado. 

Dentre os treinamentos para o carregamento está a que os colaboradores 

devem cuidar com o contato para evitar ao máximo para que não ocorra contaminação 

e também a forma correta para que as aves não sejam machucadas. O carregador 

tem suas funções propostas antes através de cursos que envolvem o preenchimento 

de ficha onde contas o fechamento do aviário até o estado em que as aves se 

encontram. 

Bom a dor varia conforme a idade, função e como o colaborador trabalha, 

muitos não sentem dor mas existe alguns que reclamam de dor nas costas mas isto só 

a longo prazo e também quando trabalham de forma excessiva e em situações 

extremas nas quais não há como não se machuca. Muitos falam que os principais 

acidentes ocorrem nas mãos devido ao contato direto, e se trabalhado de forma 

excessiva sentem dores nos braços e ombros. 

Em relação a sugestões e propostas nas quais os colaboradores sempre 

questionam não é em relação as orientações e treinamentos, pois há vários, mas sim 

que há muita desvalorização, pois muitas vezes trabalham de forma desumana e em 

condições extremas e o salário é bem baixo, há muita cobrança sobre eles mas a 

desvalorização financeira é grande considerando as funções que desempenham. 



 
Ele conclui a fala com a frase “quando houver um reconhecimento ou uma 

valorização financeira os colaboradores não precisariam ser tão questionados em 

relação as suas funções na carga e dentro dos aviários”. 

 

4.1.2. Avicultor proprietário dos aviários onde está sendo feita a pesquisa: 

  

 Em entrevista com um proprietário de 11 aviários, foi possível obter a média 

de dias que as aves ficam alojadas nos aviários que são 42 dias. Essas aves 

demoram em torno de seis horas por granja para irem todas ao abate e sendo 280 mil 

frangos necessita de 60 caminhões.  

 

4.1.3. Chefe de equipe dos carregadores da empresa: 

 

Os colaboradores se queixam muito de certas dores nas pernas e braços 

devido ao movimento repetitivo. Há algumas dores que são causadas por 

inadimplência dos próprios colaboradores, pois deixam de usar os EPIs obrigatórios 

como burla, mascara, uniforme, bota, o que muitas vezes resultam nas dores devido a 

exposição ao trabalho sem os equipamentos devidos. Os colaboradores não são 

obrigados a assinar nenhuma lista ou ficha antes de saírem para o carregamento. 

Bom em questão de inovações a cada dia se desenvolvem novas formas que 

ajuda muito a forma de trabalhar, os carregadores falam que hoje melhorou muito a 

forma de trabalhar e contam que no passado era muito difícil pois não tinha tantas 

ferramentas que auxiliam na forma de execução do trabalho. 

Hoje pode se dizer que com toda a inovação que está tendo e com as 

tecnologias a cada dia a condição de trabalho melhora assim como a proteção contra 

a contaminação ao exercer o trabalho. 

  

 

 

 

 

 

 



 
5. CONCLUSÃO 

 

Com tudo que foi tratado neste trabalho pode-se chegar a uma finalidade 

dentre muitas profissões que podem ter variedade e funções diferentes de execução 

de trabalho braçal ou até mesmo mecanizado, em todos há normas para o bom 

funcionamento. É necessário que com a evolução das profissões haja a capacitação 

para todas as normas de proteção e de funcionalidade das empresas. 

Tendo esta base para o trabalho segundo o contexto abordado, nos dias 

atuais com tanta tecnologia não se pode esquecer dos meios de prevenção, pois com 

o avanço das máquinas e com a perda de mão de obra braçal, ocasionado por 

inadimplência dos trabalhadores, pode se chegar à conclusão de que a opção de 

substituir o homem pela máquina é na maioria das vezes por haver muitas baixas em 

função do descaso dos trabalhadores no uso de EPIs, o que previne que se 

machuquem ou se contaminem em sua função exercida sendo necessário a 

conscientização de todos. 

Com tudo que este trabalho traz pode-se afirmar que o homem não 

acompanha a evolução por descaso, pois tem que ser consciente e se prevenir com 

EPIs que são fundamentais. Os empregadores devem ser prudentes e cobrar seus 

colaboradores a utilização dos EPIs.  

Pode-se formar uma classificação, um líder para ser prudente e cobrar dos 

outros colaboradores a utilização dos EPIs, e se caso descumprirem fazer com que 

haja punição. Podendo assim ter uma funcionalidade dentro das empresas e uma 

interação entre serviço braçal e serviço mecanizado. 

Este artigo tinha como objetivo mostrar a realidade vivida em campo dos 

avicultores em relação a sua segurança do trabalho, mostrar o trabalho e o dia a dia 

de um integrado, tendo sempre como foco a sua segurança no trabalho. O trabalho 

atingiu seu objetivo, pois mostrou que os colaboradores recebem equipamentos para 

sua segurança, mas que muitos deixam de usar por não ser cobrado de forma tão 

rigorosa. 
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