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O artigo foi elaborado com o objetivo de identificar a percepção dos 

servidores lotados nos cemitérios públicos municipais de Goiânia-GO, referente às 

mudanças provocadas no ambiente de trabalho com a implantação recente do 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). 

O interesse pela temática se deve à sua relevância como mecanismo de 

planejamento e controle de políticas de Segurança do Trabalho que visem à 

melhoria da qualidade de vida e garantia de proteção contra os riscos ambientais a 

que os atores envolvidos no processo possam estar submetidos. 

A pesquisa utilizada foi exploratória e descritiva. Exploratória porque objetiva 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito (GIL, 2010, p. 127), enquanto que a pesquisa descritiva procura descobrir a 

frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua 

natureza e características (ROESCH, 2005, p. 137). 

A pesquisa exploratória foi utilizada para atender a finalidade de ampliar 

conhecimentos sobre a política de Segurança do Trabalho. A descritiva foi utilizada 

para identificar a percepção dos servidores que trabalham nos cemitérios municipais 

de Goiânia sobre os impactos destas políticas no ambiente de trabalho, com a 

implementação do PPRA. 

Como resultado se pôde constatar, que as ações adotadas estão 

surtindo efeitos positivos, haja vista que servidores se percebem mais 

conscientes quanto à prevenção dos riscos ocupacionais no cotidiano do 

trabalho e ao uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI).  
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Ressalta-se que em função da complexidade do assunto, a pesquisa teve 

suas limitações. Uma delas é o fato de que os impactos das politicas de segurança 

dos servidores estão baseados nas suas percepções. Assim, é possível que 

algumas respostas dadas ao questionário aplicado não reflitam a realidade das 

ações planejadas no PPRA e desenvolvidas no campo da pesquisa. 

Esta limitação leva à recomendação de novos estudos que tratem das 

interferências do PPRA na Qualidade de Vida no Trabalho dos servidores.  

Por fim, a abordagem da temática estudada possibilitou compreender a 

relevância da tomada de decisão do poder público na priorização do 

desenvolvimento das ações de um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

(PPRA), aplicado nos processos dos cemitérios municipais de Goiânia-GO. Espera-

se que seus resultados sirvam de comparação entre os critérios objetivos, 

determinados pelas Normas Regulamentadoras, e os critérios subjetivos derivados 

da percepção dos servidores quanto aos riscos a que estão expostos, com a 

finalidade de valorizá-los na busca do comprometimento de todos os envolvidos com 

segurança e higiene do trabalho. 

 

 


