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1 ASPECTOS GERAIS 

1.1 OBJETIVO GERAL 

   Preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores, através da 
antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da 
ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no 
ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente 
e dos recursos naturais. 

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

♦ Controlar os riscos ambientais existentes no local de trabalho com a 
adoção de medidas de controle; 

♦ Monitorar a exposição dos trabalhadores aos riscos ambientais existentes 
no local de trabalho; 

♦ Preservar o meio ambiente. 

 

 

1.3 META 

   Eliminar ou neutralizar a níveis compatíveis com os limites de tolerância 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres (Portaria No 3.214 do 
Ministério do Trabalho) ou com os limites de tolerância da ACGIH (American 
Conference of Governmental Industrial Hygienists). 

 

 

1.4 OBRIGATORIEDADE LEGAL 

   O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais está baseado na Portaria 
NO 25, de 29 de dezembro de 1994, a qual dá nova redação à Norma 
Regulamentadora NR 9, instituída pela Portaria NO 3.214, de 8 de junho de 
1978, Capítulo V do Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
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1.5 RESPONSABILIDADES 

  Conforme a NR 9, são responsabilidades: 

♦ Do empregador: estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento 
do PPRA como atividade permanente da empresa ou instituição.  

♦ Dos trabalhadores: colaborar e participar na implantação e execução do 
PPRA, seguindo as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos 
dentro do programa, informando ao seu superior hierárquico direto 
ocorrências que, a seu julgamento, possam implicar risco à saúde dos 
trabalhadores. 

 

 

1.6 ARTICULAÇÃO 

   O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da 
empresa no campo da preservação da saúde e da integridade dos 
trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais Normas 
Regulamentadoras, em especial com o Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional - PCMSO previsto na NR 7. 

   O PCMSO tem por objetivo realizar avaliações clínicas que permitam 
diagnosticar os agravos à saúde relacionados ao trabalho.  

   O PPRA articula-se com o PCMSO de maneira a identificar os riscos que 
possam originar estes agravos diagnosticados e sugerir medidas para o seu 
controle ou eliminação. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

2.1 IDENTIFICAÇÃO 

Razão Social: BIOAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO AGROPECUÁRIO LTDA. 

Número do CNPJ: 92.213.057/0001-97 

Código CNAE: 24.19-8 

Grau de risco: 03 

Endereço: BR-287 Km 02 - nº 2500, Vila Cerrito, Santa Maria - RS  

Telefone: (55) 3222 7022 

 

 

2.2 PROCESSO PRODUTIVO 

   A empresa BIOAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO AGROPECUÁRIO 
LTDA. possui atuação centrada na fabricação de outros produtos 
inorgânicos. 

Conta, atualmente, com 10 (colaboradores) diretos, conforme a tabela 
seguinte: 

 

SETOR FUNÇÃO Nº FUNCIONÁRIOS 

Embaladora 02 

Carga e 
Descarga/Embalador 

03 

Laboratorista 01 

Biólogo 01 

PRODUÇÃO 

Engenheiro Agrônomo 01 

 

ADMINISTRATIVO 

 

Auxiliar de Escritório 02 

TOTAL 10 

 



 7 

3 POLÍTICA DE SEGURANÇA DA EMPRESA 

3.1 SESMT 

   Em função do grau de risco e do número de funcionários da empresa 
BIOAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO AGROPECUÁRIO LTDA., não se faz 
necessário o funcionamento de um SESMT (Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do trabalho). 

   A empresa PROTEGE MEDICINA EMPRESARIAL E ASSISTENCIAL 
LTDA. é contratada pela empresa BIOAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
AGROPECUÁRIO LTDA. para prestar serviços de segurança e medicina 
ocupacional. 

 

 

3.2 CIPA 

   Em função das atividades desenvolvidas e do número de funcionários da 
empresa BIOAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO AGROPECUÁRIO LTDA., 
não se faz necessário o funcionamento de uma CIPA (Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes). Torna-se necessário apenas a designação de um 
funcionário para receber o treinamento e zelar pelas atribuições da CIPA na 
empresa. 
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4 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

  Por solicitação da BIOAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
AGROPECUÁRIO LTDA, através dos profissionais abaixo relacionados, foi 
desenvolvido e implantado o PPRA (DOCUMENTO BASE), devendo esta 
empresa dar continuidade ao programa, implementando as medidas de 
controle de acordo com o cronograma de ações estabelecido, bem como o 
seu monitoramento, conforme preceitua a NR 9 (Portaria No 3.214 do 
Ministério do Trabalho). 

 

 

Médico do trabalho Zoé Dalmora 

CRM 20.085 

End: Rodovia RS 509 Km 1, 1024 – Santa Maria/RS 

Fone: 55 3223 7560 
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5 RISCOS AMBIENTAIS 

    A NR 9 conceitua riscos ambientais como sendo “os agentes físicos, 
químicos e biológicos 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”. 

Os agentes que geram riscos ambientais são assim definidos: 

♦ Agentes físicos são as diversas formas de energia a que possam estar 
expostos os trabalhadores, tais como: ruído, vibrações, pressões 
anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não-
ionizantes, bem como o infra-som e o ultra-som. Constantes na NR 15 – 
Atividades e Operações Insalubres, Anexos Nº 1 a 10. 

♦ Agentes químicos são 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 absorvido 
pelo organismo através da pele ou por ingestão. Constantes na NR 15, 
Anexos Nº 11 a 13. 

♦ Agentes biológicos são as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, 
protozoários, vírus, entre outros. Constantes na NR 15, Anexo Nº 14. 

  A NR 15 diz que são consideradas atividades ou operações insalubres as 
que se desenvolvem: 

♦ Acima dos limites de tolerância previstos nos Anexos Nº 1, 2, 3, 5, 11 e 
12; 

♦ Nas atividades mencionadas nos Anexos Nº 6, 13 e 14; 

♦ Comprovadas através de laudo de inspeção do local de trabalho, 
constantes dos Anexos Nº 7, 8, 9 e 10. 

   O exercício do trabalho em condições de insalubridade assegura ao 
trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da 
região, equivalente a: 

♦ 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau máximo; 

♦ 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio; 

♦ 10% (dez por cento), para insalubridade de grau mínimo; 

   No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas 
considerado aquele de grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial, 
sendo vedada a percepção cumulativa.  
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A eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessação do 
pagamento do adicional respectivo. 

Pode-se citar, ainda, dois outros agentes ambientais, que poderão estar 
presentes no documento-base do PPRA, tendo em vista sua finalidade 
prevencionista: 

♦ Agentes ergonômicos: são considerados aqueles cuja relação do 
trabalho com o homem causam desconforto ao mesmo, podendo causar 
danos à sua saúde, tais como esforço físico intenso, postura inadequada, 
ritmos excessivos, monotonia e repetitividade e outros fatores que 
possam levar ao stress físico e/ou psíquico. Constam na NR 17 – 
Ergonomia. 

♦ Riscos de acidentes: considerados os equipamentos, dispositivos, 
ferramentas, produtos, instalações, proteções e outras situações de risco 
que possam contribuir para a ocorrência de acidentes durante a execução 
do trabalho devido ao uso, disposição ou construção incorreta. 

   Contudo, a Portaria No 3.731/90, que retificou a Portaria No 3.435/90, 
revogou o Anexo No 4 da NR 15, tornando o agente ergonômico, como 
ocorre a nível internacional, não mais caracterizador de atividade 
desenvolvida sob condições insalubres, a partir de 23 de fevereiro de 1991. 

   Os riscos de acidentes, também chamados de riscos mecânicos, 
igualmente não são considerados agente caracterizador de atividade 
insalubre. 

Deve-se esclarecer, ainda, que são consideradas atividades e operações 
perigosas aquelas constantes dos Anexos No 1 e 2 da NR 16 – Atividades e 
operações perigosas, relacionadas com inflamáveis, explosivos e 
eletricidade. 

  O exercício do trabalho em condições de periculosidade assegura ao 
trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente 
sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou 
participação nos lucros da empresa.  
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6 METODOLOGIA DE AÇÃO 

6.1 DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

 Inicialmente, o PPRA é desenvolvido em três etapas:  

♦ antecipação e reconhecimento;  

♦ avaliação quantitativa e monitoramento dos riscos ambientais;  

♦ implementação das medidas de controle. 
  Essas três etapas são segmentadas no tempo, quando de suas 
implantações, mas com o avanço do PPRA elas tendem a se tornar causa-
efeito, entrando em um ciclo fechado de desenvolvimento. 
   Na primeira etapa, quando aplicáveis, são objetos de análise as 
instalações, os métodos e processos de trabalho, bem como as possíveis 
modificações, visando a identificação dos riscos potenciais, das fontes 
geradoras e possíveis trajetórias, das funções e do número de trabalhadores 
expostos, dos possíveis danos à saúde relacionados aos riscos, a 
caracterização das atividades e do tipo de exposição e a obtenção de dados 
existentes na empresa indicativos de possível comprometimento da saúde 
decorrente do trabalho. 
Devem ser contempladas entrevistas com os empregados e consulta à área 
médica; mapas de riscos e mapeamento de insalubridade e periculosidade 
existentes serão parte integrante ou servem de parâmetro do PPRA. 
  Quando não são detectados riscos ambientais, o PPRA se resume à 
antecipação e ao reconhecimento dos riscos, registro e divulgação dos 
dados. 
Na segunda etapa, a avaliação quantitativa deve ser realizada para: 

♦ Comprovar o controle ou a inexistência de determinado risco ambiental; 

♦ Dimensionar a exposição dos trabalhadores; 

♦ Subsidiar o equacionamento das medidas de controle; 

♦ Monitorar a eficácia das medidas implementadas. 

   As avaliações seguem os procedimentos técnicos estabelecidos pela 
FUNDACENTRO ou pelo NIOSH e relatam as exposições para cada função 
específica, identificando posto de trabalho, função analisada, síntese das 
principais atividades, riscos ambientais identificados, resultados das 
medições, conclusões e parecer técnico. 

Quando não são identificados riscos ambientais nas fases de antecipação ou 
reconhecimento, o PPRA se resume somente ao reconhecimento, conforme 
estabelece a NR 09, subitem 9.1.2.1. 
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  Na terceira etapa, devem ser adotadas as medidas necessárias e 
suficientes para a eliminação, minimização ou controle dos riscos ambientais 
sempre que forem verificadas uma ou mais das seguintes situações: 

a) identificação, na fase de antecipação, de risco potencial à saúde; 

b) constatação, na fase de reconhecimento de risco evidente à saúde; 

c) quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos 
trabalhadores excederem os valores dos limites previstos na NR 15 ou, na 
ausência destes os valores de limites de exposição ocupacional adotados 
pela American Conference of Governamental Industrial Higyenists-ACGIH, ou 
aqueles que venham a ser estabelecidos em negociação coletiva de trabalho, 
desde que mais rigorosos do que os critérios técnico-legais estabelecidos; 

d) quando, através do controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo 
causal entre danos observados na saúde dos trabalhadores e a situação de 
trabalho a que eles ficam expostos. 

  A NR 9 estabelece que as medidas de controle dos riscos ambientais 
deverão ser adotadas na seguinte ordem de prioridade: 

1. Medidas coletivas; 

2. Medidas administrativas de organização do trabalho; 

3. Equipamentos de proteção individual. 

6.2 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

   Quando realizadas, as medições dos níveis de iluminamento utilizam o 
luxímetro marca YEW, na escala de leitura mais adequada.  
  Quando realizadas, as medições de ruído são feitas com uso de um 
medidor de nível de pressão sonora (decibelímetro) marca REALISTIC. As 
leituras são efetuadas na altura da zona auditiva do trabalhador exposto. O 
critério adotado é o dB (A), isto é, o instrumento de leitura operando no 
circuito de compensação “A” e circuito de resposta lenta (SLOW), para ruído 
contínuo e intermitente. 
 Quando realizadas, as dosimetrias são desenvolvidas com o equipamento 
SIMPSON 897 DOSIMETER SOUND ANALYSIS REPORT TYPE S2A.  
  Quando realizadas, as medições do calor são efetuadas no local onde 
permanece o trabalhador, à altura da região do corpo mais atingida, com 
uso de: 

- Termômetro de bulbo seco, faixa -10 ºC a 50 ºC, marca Incoterm, código 
do fabricante 5096, NO de série 87102, certificado de calibração NO 
T0014/2001 do LABELO/PUC.  

- Termômetro de bulbo seco, faixa -10 ºC a 50 ºC, marca Incoterm, código 
do fabricante 5096, NO de série 87110, certificado de calibração NO 
T0819/2000 do LABELO/PUC.  



 13 

7 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 

   A norma que preceitua qual o tipo de EPI utilizar de acordo com os 
agentes ambientais presentes no ambiente de trabalho é a NR-6 – 
Equipamento de Proteção Individual – EPI. Ela determina, ainda, as 
obrigações do empregador, quais sejam: 

♦ Adquirir o tipo adequado de EPI à atividade do empregado; 

♦ Fornecer ao empregado somente EPI aprovado pelo Ministério do 
Trabalho e de empresa cadastradas no DNSST – Departamento Nacional 
de Segurança e Saúde do Trabalhador; 

♦ Treinar o trabalhador sobre o uso adequado do EPI; 

♦ Tornar obrigatório o seu uso; 

♦ Substituí-lo, imediatamente, quando danificado ou extraviado; 

♦ Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica do EPI; 

♦ Comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada 
no EPI. 

Determina também as obrigações do empregado, quais sejam: 

♦ Observar as normas de segurança do trabalho, 

♦ Usar o EPI fornecido pela empresa para a finalidade a que se destina, 

♦ Responsabilizar-se por sua guarda e conservação, 

♦ Comunicar a área de segurança diretamente, ou ao encarregado, quando 
o EPI tornar-se impróprio para uso. 
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8 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E CONCLUSÃO SOBRE OS 
RESULTADOS OBTIDOS 

Conforme descrito, anteriormente, a empresa BIOAGRO INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO AGROPECUÁRIO LTDA. possui 10 (Dez) funcionários. 

  A seguir, é desenvolvida a metodologia de ação do PPRA, dividida em 
setores e funções desenvolvidas:  

 

8.1 PRODUÇÃO (LABORATÓRIO E SALA DE PRODUÇÃO E 
FORMULAÇÃO) 

 

8.1.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS 
 

FUNÇÃO: 
 

Laboratorista 

ATIVIDADES: 

 

♦ Atividades de coordenação de pessoal; 

♦ Produção das formulações de produtos químicos e biológicos; 

♦ Observação de bactérias no microscópio; 

♦ Inoculação de bactérias no caldo esterilizado e repicagem dessas 
bactérias na câmara de fluxo laminar; 

♦ Esterilização de vidraria na estufa; 

♦ Controle de estoque, matéria-prima e embalagens no computador; 

♦ Fermentação de caldo de bactérias não patogênicas (biológicas). 
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MATÉRIAS PRIMAS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS EMPREGADOS: 

Balança, potenciômetro, agitador magnético, geladeira (armazenar produtos 
biológicos), produtos químicos (ÁCIDOS - ácido bórico, ácido cítrico,ácido 
fosfórico, ácido fosforoso,ácido lático, ácido nítrico ácido, 
oxálico,ácido,EDTA; AMINAS - monoetanolamina, trietanolamina; ÁLCOOL – 
álcool etílico a granel bombonas 60 litros, álcool metílico, álcool polivinílico; 
Corantes e ANILINAS – azul ultrafom pasta, preto pasta,vermelho forte 
puro,vermelho ao óleo; Gomas-goma arábica, goma guar, goma xantana; 
ÓLEOS – Óleo mineral OPPA derivado de petróleo, óleo vegetal, óleo de 
silicone; SAIS e OUTROS – antiespumante emulsão de silicone,bicabornato 
de sódio, bórax, calcário carbonato de cálcio, cloreto de amônio, cloreto de 
cálcio, cloreto de magnésio, cloreto de manganês,cloreto de potassásio, 
carboximetilcelulose CMC, dextrina, dextrose, extrato de levedura, fécula de 
mandioca, enxofre pó, enxofre formulado, formol 37%,fosfato de amônio 
monobásico, fosfato de potássio bibásico, fosfato de potássio monobásico, 
glioxial, glicerina, hidróxido de amônio, hidróxido de potássio, hidróxido de 
potássio,hidróxido de sódio, manitol,molibdato de sódio, molibdato de 
amônio,nipagim,nitrto de potássio nitrato de amônio, peptona bacteriológica, 
quaternário de amônio,sílica precitada amorfa,sulfato de amônio,sulfato de 
cálcio,sulfato de cobalto,sulfato de cobre,sulfato de manganês,sulfato de 
magnésio,sulfato de zinco,turfa material orgânico,uréia; GLIFOSATO – 
trop,atanor, rundap; FUNGICIDAS – vitarax thiram200sc, priorixtra,juno, 
bendazol, orios 250ec; INSETICIDAS – furadan 350sc,vertex c.t.2,metafos 
c.t. 1,K-othine, Klap; HERBICIDAS – extrazin sc,deferon2.4 c.t.3,classic 
c.t.3, flexc.t.1), microscópio ótico, estufa para esterilização, estufa de 
incubação, câmara de fluxo laminar, tubos de ensaio, kitassato, bico de 
Bunsen, botijão de gás, freezer, autoclave, tanque, fermentador, vidrarias 
de fermentação, filtros de ar. 
  

RISCOS AMBIENTAIS: 

♦ RISCO QUÍMICO: AGENTES QUÍMICOS CUJA INSALUBRIDADE É 
CARACTERIZADA POR LIMITE DE TOLERÂNCIA E INSPEÇÃO NO 
LOCAL DE TRABALHO (NR 15 - ANEXO 11). 

♦ RISCO QUÍMICO: AGENTES QUÍMICOS – OPERAÇÕES DIVERSAS 
(NR 15 - ANEXO 13). 
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8.1.2 AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLEMENTAÇÃO DAS 
MEDIDAS DE CONTROLE 

Ø RISCO QUÍMICO: AGENTES QUÍMICOS CUJA INSALUBRIDADE É 
CARACTERIZADA POR LIMITE DE TOLERÂNCIA E INSPEÇÃO NO 
LOCAL DE TRABALHO - NITRATOS E ÁLCOOL -(NR 15 - ANEXO 11) 

 

 A exposição a esses agentes pode ser nociva em função de seu grau de 
absorção por via respiratória. O contato prolongado com a pele leva a 
quadros de irritação dos olhos e das mucosas, dor de cabeça e de depressão 
do Sistema Nervoso Central, com perda da concentração e sonolência. 
Recomenda-se o uso de máscara, luvas e óculos protetores.  

Ø RISCO QUÍMICO: AGENTES QUÍMICOS - OPERAÇÕES DIVERSAS - 
MANIPULAÇÃO DE ÁCIDO  FOSFÓRICO - (NR 15 - ANEXO 13) 

A manipulação constante e repetida de agentes químicos como ácido 
fosfórico pode ser nocivo à pele e vias respiratórias, causando reações 
irritantes, além de destruir os tecidos com queimaduras e feridas. O contato 
com os olhos ocasiona danos irreparáveis para a córnea, com lesões e 
conseqüente cegueira. Sua exposição crônica mostra risco maior de câncer 
respiratório. É primordial o uso de roupas impermeáveis, luvas, óculos 
protetores, máscara facial e sapatos de borracha.  
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8.2 PRODUÇÃO (SETOR DE EMBALAGEM, DEPÓSITO I E II E TANQUE 
DE ÓLEO MINERAL). 

 

8.2.1    ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 
AMBIENTAIS 

 

FUNÇÃO: 

Carga e Descarga / Embalador 
 
 

ATIVIDADES:  

♦ Preparo de fertilizantes nos tanques, envase em baldes e colocação de 
rótulos nos baldes; 

♦ Auxilia no engate das bombas para circulação do líquido (óleo mineral) do 
caminhão tanque para o tanque reservatório e posteriormente seu 
envase; 

♦ Realizam atividades manuais de carregamento dos produtos já embalados 
para os caminhões; 

♦ Armazenamento de embalagens vazias de isopor, lata, plástico e papelão; 

♦ Armazenamento de embalagens contendo ácido fosfórico*; 

♦ Eventualmente realizam atividade de limpeza da área externa e corte de 
grama; 

♦ Inoculação de caldo com bactérias na Turfa; 

♦ Selagem de embalagens e armazenamento em caixas. 

* Devido ao risco químico, essas substâncias devem ser armazenadas em 
local separado e sinalizado. O acesso deve ser restrito a uma pessoa 
responsável. 
 

MATÉRIAS PRIMAS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS EMPREGADOS:  

  Bombas de circulação de líquido fertilizante, tanques de PVC, tanque de 
inox com agitação, caminhão tanque, tanque reservatório, bomba para 
circulação de líquido (óleo mineral) e embalagens para o armazenamento.  

 

RISCOS AMBIENTAIS PRESENTES:  

♦ RISCO QUÍMICO: HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DO 
CARBONO- ÓLEOS MINERAIS - (NR 15 – ANEXO 13). 

♦ RISCO FÍSICO: RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (NR 15 – 
ANEXO 01) 
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8.2.2 AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLEMENTAÇÃO DAS 
MEDIDAS DE CONTROLE 

♦ RISCO QUÍMICO: HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DO 
CARBONO - ÓLEOS MINERAIS - (NR 15 – ANEXO 13) 

O contato com óleos minerais nas atividades de descarga desse material e 
embalagem destes, sem a devida proteção, predispõe a problemas 
dermatológicos, como dermatoses e dermatites, predispõe ainda à lesões 
cancerígenas na pele humana.  

Durante o contato com óleos minerais recomenda-se o uso cremes de 
proteção dermatológicos ou luvas de PVC, avental, botina e óculos de 
proteção.  

♦ RISCO FÍSICO: RUÍDO CONTÍNUO E INTERMITENTE (NR 15 – 
ANEXO 01) 

  A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e operações insalubres, pode acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral.  
A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 
 

Fonte Geradora Observações Valor Medido Exposição diária 

Máquina de 
cortar grama 

Em operação 89 dB (A) 02 horas 

 O nível de ruído encontrado nas proximidades das máquinas de corte de 
gramas foi superior ao limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 
15, para exposição diária de 8 horas. Porém, devido à freqüência do uso 
destes equipamentos, o nível equivalente de exposição diária ao ruído dos 
referidos funcionários não excede 85.0 dB (A). 
Como medida preventiva recomendamos a utilização de protetor auricular, 
óculos de proteção e botina de segurança durante o trabalho com o 
equipamento citado acima. 
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8.3 PRODUÇÃO (SALA DE INOCULAÇÃO E EMBALAGEM). 

8.3.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS. 
 

FUNÇÃO: 

Embaladora 

ATIVIDADES:  

♦ Inoculação de caldo com bactérias na Turfa; 

♦ Envase dos produtos (óleos minerais e fertilizantes) nas embalagens; 

♦ Selagem de embalagens e armazenamento em caixas; 

♦ Eventualmente realizam atividade de limpeza da área externa. 

MATÉRIAS PRIMAS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS EMPREGADOS: 

  Máquina dosadora ejetora de líquidos, seladora de embalagens, vassouras 
e rastelo de jardim. 

RISCOS AMBIENTAIS PRESENTES: 

♦ RISCO FÍSICO: RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (NR 15 – 

ANEXO 01). 

♦ RISCO QUÍMICO: HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DO 

CARBONO - ÓLEOS MINERAIS - (NR 15 – ANEXO 13) 

8.3.2 AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLEMENTAÇÃO DAS 
MEDIDAS DE CONTROLE 

Ø RISCO QUÍMICO: HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DO 
CARBONO - ÓLEOS MINERAIS - (NR 15 – ANEXO 13). 

O contato com óleos minerais nas atividades de descarga desse material e 
embalagem destes, sem a devida proteção, predispõe a problemas 
dermatológicos, como dermatoses e dermatites, predispõe ainda à lesões 
cancerígenas na pele humana.  

Durante o contato com óleos minerais recomenda-se o uso cremes de 
proteção dermatológicos ou luvas de PVC, avental, botina e óculos de 
proteção. 

 

Ø RISCO FÍSICO: RUÍDO CONTÍNUO E INTERMITENTE (NR 15 – 
ANEXO 01). 

 A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e operações insalubres, pode acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral.   

  



 20 

  A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 

 

Fonte Geradora Observações Valor Medido Exposição diária 

Máquina Dosadora Em operação 82 dB (A) 06 horas 

 O nível de ruído encontrado nas proximidades desta máquinas foi inferior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de 8 horas.  
Como medida preventiva recomendamos a utilização de protetor auricular. 
 

8.4 PRODUÇÃO  

8.4.1   ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 
AMBIENTAIS. 

 

FUNÇÃO: 

Biólogo 

ATIVIDADES:  

♦ Inoculação de caldo com bactérias na Turfa; 

♦ Realiza as atividades de Esterilização de vidrarias em geral em estufa 
250ºC e autoclave 127°C; 

♦ Esterilização de meios de culturas, para multiplicação de 
microrganismos, em autoclave de 300 litros de capacidade a 127ºC ; 

♦ Esterilização de meios de culturas em vasos inox sob pressão (reatores) 
com capacidade de 500 litros a 127ºC e 1,7 kgf/cm2 para fermentação de 
microrganismos.  

♦ Esterilização e desinfecção dos laboratórios (área física) com produtos 
químicos: álcool, formol, bactericidas, fungicidas etc. (uso diário de 
formol 37%) 

♦ Manipulação e determinação da presença e/ou ausência de 
microrganismos contaminantes (bactérias, fungos “leveduras”...), em 
produtos biológicos intermediários e insumos comerciais acabados. 

♦ Responsável pela manutenção da coleção de microrganismos e pela 
multiplicação, desde a fase laboratorial até a fase industrial, com 
avaliações sistemáticas dos microrganismos em câmara de fluxo laminar 
dotada de luz ultravioleta (UV). 

♦ Desenvolvimento de formulações experimentais químicas para produção 
de fertilizantes envolvendo vários produtos: tais como, hidróxido de 
potássio, hidróxido de sódio, cloreto de potássio, ácido fosfórico 85%, 
ácido bórico, ácido oxálico, amônia líquida, fertilizantes fosfatados, 
sulfatos de manganês, cobre, zinco, cobalto, ferro, nitrato de potássio, 
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nitrato de amônia, óleo mineral, óleo de silicone, monoetanolamina, 
trietanolamina etc. 

♦ Teste de compatibilidade dos fertilizantes com: fungicidas, herbicidas, 
inseticidas. 

♦ Coleta de amostras das matérias primas adquiridas para análise. 

♦ Amostragem e avaliações de formulações químicas durante a sua 
fabricação (produtos intermediários) e em produtos acabados. 

♦ Responsável pela fabricação de fertilizantes químicos em tanques ; 

♦ Coordenação, acompanhamento e desenvolvimento de todas as 
atividades nas fases de laboratório e industrial. 

♦ Envase de produtos químicos e biológicos. 

MATÉRIAS PRIMAS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS EMPREGADOS: 

Máquina dosadora ejetora de líquidos, seladora de embalagens, vassouras e 
rastelo de jardim. 

RISCOS AMBIENTAIS PRESENTES: 

♦ RISCO FÍSICO: RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (NR 15 – 

ANEXO 01). 

♦ RISCO QUÍMICO: HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DO 

CARBONO - ÓLEOS MINERAIS - (NR 15 – ANEXO 13). 

♦ RISCO QUÍMICO: FORMALDEIDO (NR 15 – ANEXO 11). 

8.4.2   AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLEMENTAÇÃO 
DAS MEDIDAS DE CONTROLE 

Ø RISCO QUÍMICO: HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DO 
CARBONO - ÓLEOS MINERAIS - (NR 15 – ANEXO 13). 

O contato com óleos minerais nas atividades destes materiais sem a devida 
proteção, predispõe a problemas dermatológicos, como dermatoses e 
dermatites, predispõe ainda à lesões cancerígenas na pele humana.  

Durante o contato com óleos minerais recomenda-se o uso cremes de 
proteção dermatológicos ou luvas de PVC, avental, botina e óculos de 
proteção. 

Ø RISCO QUÍMICO: FORMALDEIDO (NR 15 – ANEXO 11) 

Nas atividades laboratoriais com fornol 37% . No caso, de concentrações 
elevadas poderá ocasionar parada respiratória, alteração dos batimentos 
cardíacos. Recomendam-se, para estes casos, o uso de óculos ou protetor 
facial, roupas impermeáveis, luvas, botas e máscara de proteção respiratória 
com filtro químico e respirador autônomo. 
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Ø RISCO FÍSICO: RUÍDO CONTÍNUO E INTERMITENTE (NR 15 – 
ANEXO 01). 

 A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e operações insalubres, pode acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral.   

A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 

Fonte Geradora Observações Valor Medido  Exposição diária 

Máquina Dosadora Em operação 82 dB (A) 06 horas 

O nível de ruído encontrado nas proximidades desta máquinas foi inferior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de 8 horas.  
Como medida preventiva recomendamos a utilização de protetor auricular. 
 

8.5 PRODUÇÃO  

8.5.1   ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 
AMBIENTAIS. 

 

FUNÇÃO: 

Engenheiro Agrônomo 

ATIVIDADES:  

♦ Realiza as atividades de Esterilização de vidrarias em geral em estufa 
250ºC e autoclave 127°C; 

♦ Esterilização de meios de culturas, para multiplicação de microrganismos; 

♦ Esterilização e desinfecção dos laboratórios (área física) com produtos 
químicos: álcool, formol, bactericidas, fungicidas etc. (uso diário de 
formol 37%); 

♦ Manipulação e determinação da presença e/ou ausência de 
microrganismos contaminantes (bactérias, fungos “leveduras”...), em 
produtos biológicos intermediários e insumos comerciais acabados; 

♦ Responsável pela manutenção da coleção de microrganismos e pela 
multiplicação, desde a fase laboratorial até a fase industrial, com 
avaliações sistemáticas dos microrganismos em câmara de fluxo laminar 
dotada de luz ultravioleta (UV); 

♦ Desenvolvimento de formulações experimentais químicas para produção 
de fertilizantes envolvendo vários produtos: tais como, hidróxido de 
potássio, hidróxido de sódio, cloreto de potássio, ácido fosfórico 85%, 
ácido bórico, ácido oxálico, amônia líquida, fertilizantes fosfatados, 
sulfatos de manganês, cobre, zinco, cobalto, ferro, nitrato de potássio, 
nitrato de amônia, óleo mineral, óleo de silicone, monoetanolamina, 
trietanolamina etc; 
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♦ Teste de compatibilidade dos fertilizantes com: fungicidas, herbicidas, 
inseticidas; 

♦ Amostragem e avaliações de formulações químicas durante a sua 
fabricação (produtos intermediários) e em produtos acabados; 

♦ Elaboração de relatórios trimestrais para órgãos oficiais (Ministério da 
agricultura e Exército) de controle da produção de produtos controlados. 

♦ Coleta de amostras das matérias primas adquiridas para análise. 

♦ Controle de estoque matérias primas, embalagens e produto acabado; 

♦ Responsável pela fabricação de fertilizantes químicos em tanques de 200, 
500, 5.000 e 10.000 litros; 

♦ Coordenação, acompanhamento e desenvolvimento de todas as 
atividades nas fases de laboratório e industrial. 

MATÉRIAS PRIMAS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS EMPREGADOS: 

Máquina dosadora ejetora de líquidos, seladora de embalagens. 

RISCOS AMBIENTAIS PRESENTES: 

♦ RISCO FÍSICO: RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (NR 15 – 
ANEXO 01). 

♦ RISCO QUÍMICO: HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DO 
CARBONO - ÓLEOS MINERAIS - (NR 15 – ANEXO 13). 

♦ RISCO QUÍMICO: FORMALDEIDO (NR 15 – ANEXO 11). 

8.5.2   AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLEMENTAÇÃO 
DAS MEDIDAS DE CONTROLE 

Ø RISCO QUÍMICO: HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DO 
CARBONO - ÓLEOS MINERAIS - (NR 15 – ANEXO 13). 

O contato com óleos minerais nas atividades destes materiais sem a devida 
proteção, predispõe a problemas dermatológicos, como dermatoses e 
dermatites, predispõe ainda à lesões cancerígenas na pele humana. 

Durante o contato com óleos minerais recomenda-se o uso cremes de 
proteção dermatológicos ou luvas de PVC, avental, botina e óculos de 
proteção. 

Ø RISCO QUÍMICO: FORMALDEIDO (NR 15 – ANEXO 11). 

Nas atividades laboratoriais com fornol 37% . No caso, de concentrações 
elevadas poderá ocasionar parada respiratória, alteração dos batimentos 
cardíacos. Recomendam-se, para estes casos, o uso de óculos ou protetor 
facial, roupas impermeáveis, luvas, botas e máscara de proteção respiratória 
com filtro químico e respirador autônomo. 

 

 



 24 

Ø RISCO FÍSICO: RUÍDO CONTÍNUO E INTERMITENTE (NR 15 – 
ANEXO 01). 

A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e operações insalubres, pode acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral.   

A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 

Fonte Geradora Observações Valor Medido  Exposição diária 

Máquina Dosadora Em operação 82 dB (A) 06 horas 

O nível de ruído encontrado nas proximidades desta máquinas foi inferior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de 8 horas.  
 Como medida preventiva recomendamos a utilização de protetor auricular. 
 

8.6 ADMINISTRATIVO 

 

8.6.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS 
 
Função: 

Auxiliar de Escritório 
 

Atividades:  

♦ Serviços bancários e atendimento ao público; 

♦ Vendas; 

♦ Faturamento, cobranças e trabalhos ao computador; 

♦ Administrativo em geral. 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados:  

Computador, FAX, impressora, telefone, arquivo e materiais de escritório em 
geral. 

Riscos ambientais presentes: 

Nas avaliações qualitativas realizadas, não foram diagnosticados riscos 
físicos, químicos e biológicos nas atividades desenvolvidas por esse 
funcionário. 

*OBS: Sempre que estiver desempenhando suas atividades em outro setor, 
este funcionário estará exposto a todos os riscos diagnosticados naquele 
local, devendo, portanto, adotar os mesmos procedimentos de segurança e 
utilizar os Equipamentos de Proteção indicados para os colaboradores que 
trabalham no setor. 
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9 RECOMENDAÇÕES 
 

♦ Elaboração de um plano de manuseio dos extintores de incêndio, bem 

como a manutenção dos mesmos junto aos locais designados pelo projeto 

de distribuição (NR 23).   

♦ Elaboração de um programa de incentivo e treinamento a todos os 

funcionários quanto ao uso de EPI’s (Equipamentos de Proteção 

Individual), objetivando aumentar a adesão ao uso. 

♦ Verificar os EPIs periodicamente (mensalmente), observando as 

condições de uso, o CA (Certificado de Aprovação) e a necessidade de 

troca, a fim de assegurar a proteção do trabalhador e resguardar a 

empresa. 

♦ Todas as atividades de eletricidade devem seguir as orientações da NR 10 

– Serviços de Eletricidade, bem como todos os equipamentos elétricos da 

Empresa devem estar aterrados. 

♦ Revisão e conseqüente manutenção periódica das instalações elétricas da 

empresa, evitando a exposição a fios energizados e possivelmente o 

choque elétrico. (conforme NR-18, subitem 18.21). 

♦ Na realização dos serviços terceirizados, recomenda-se que a empresa 

peça o PPRA e PCMSO das contratadas para realizar os trabalhos. E todas 

as empresas que forem contratadas devem seguir e respeitar as normas 

de segurança da empresa contratante. 

♦ Verificar periodicamente as condições das instalações do projeto 

luminotécnico. Nos locais em que os índices de iluminação estiverem 

abaixo do limite recomendado, indicamos as seguintes medidas: aumento 

no número ou potência das lâmpadas; aproveitamento da iluminação 

natural; manutenção periódica, com substituição de lâmpadas 

queimadas; utilização de iluminação local; mudanças no layout do local. 

Baixos índices de iluminação podem ocasionar stress físico, fadiga visual, 

diminuir a rentabilidade do funcionário, além de proporcionar um 

ambiente de trabalho desagradável e propício a ocorrência de acidentes. 
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♦ As atividades realizadas por longos períodos na posição sentada e em 

trabalhos de digitação poderão ocasionar dores lombares e, ao longo da 

vida laboral, DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 

Trabalho). Recomenda-se manter a postura correta ao executar as 

tarefas, com a coluna reta e os braços formando um ângulo de 90 Graus 

nos trabalhos de digitação. Recomenda-se, também, a realização de 

intervalos de 10 minutos a cada hora trabalhada. Estes intervalos não 

acarretarão, necessariamente, a realização de uma parada total nos 

trabalhos, e sim a realização de outro tipo de atividade que proporcione 

uma postura e movimentos diferentes dos habituais. 

♦ Manter bem sinalizadas e com acesso restrito áreas de risco como as de 

armazenamento de produtos químicos, bem como impedir a realização de 

atividades que desprendam calor ou faíscas de áreas onde são 

armazenados líquidos combustíveis ou inflamáveis. 

♦ Os trabalhadores expostos aos agentes físicos, químicos e biológicos 

estão sujeitos aos exames médicos periódicos, com o tipo, periodicidade 

e controle determinados através do PCMSO, conforme NR-7. Estando 

sujeitos ao enquadramento na NR-15, obrigando o empregador a pagar o 

adicional de insalubridade caso a exposição dos mesmos esteja acima dos 

limites de tolerância determinados na NR-15, anexos 1 a 14, juntamente 

com a não caracterização da eliminação da insalubridade, quer pela 

adoção de medidas de ordem geral que mantenham o ambiente de 

trabalho dentro dos limites de tolerância ou pela não utilização do 

Equipamento de Proteção Individual. (conforme NR-7 e NR-15, com todos 

os seus anexos). 
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10  REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PPRA 

10.1 REGISTRO 

  Todos os dados serão mantidos arquivados durante, no mínimo, vinte 
anos, constituindo-se no banco de dados com o histórico administrativo e 
técnico do desenvolvimento do PPRA. 

 

10.2 MANUTENÇÃO 

a) Avaliação periódica para verificar o andamento dos trabalhos e o 
cumprimento das metas estipuladas no cronograma; 

b) Monitoramento periódico para avaliar a eficiência do programa e as 
medidas de controle implantadas; 

c) Controle médico, através dos resultados dos exames, para avaliar a 
eficácia do programa. 

 

10.3 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

   As ações propostas no PPRA, a serem desenvolvidas na empresa, devem 
ser amplamente divulgadas de maneira a informar os trabalhadores sobre os 
riscos nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis para a prevenção 
e/ou atenuação dos mesmos. 

   Todos os dados estarão à disposição dos empregados, seus representantes 
legais e órgãos competentes, em arquivo da empresa. 
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10.4 PLANEJAMENTO 

   De acordo com o planejamento anual, as metas e as prioridades da 
empresa, o cronograma de execução está definido a seguir: 

 
AÇÃO/TEMPO Nov

11 
Dez
11 

Jan
12 

Fev
12 

Mar
12 

Abr
12 

Mai
12 

Jun
12 

Jul
12 

Ago
12 

Set 
12 

Out
12 

Antecipação e reconhecimento 
dos riscos ambientais na 
empresa 

X            

Avaliação dos riscos 
ambientais 

X            

Implementação das medidas 
de controle: 
♦ Realização dos exames 

periódicos (clínico e 
complementar, conforme 
PCMSO) 

♦ Treinamentos sobre EPIs 

 
 
 

 
 
 

X 

 
 
 
 

 
X 
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11 CONCLUSÃO 

   Buscando atender às determinações legais, conclui-se o presente trabalho 
salientando-se a necessidade de avaliações periódicas das atividades e das 
modificações propostas de maneira a identificar novos riscos. É importante 
salientar que a empresa BIOAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
AGROPECUÁRIO LTDA., deve assegurar o cumprimento do PPRA 
(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e PCMSO (Programa de 
Controle Médico e Saúde Ocupacional), como atividade permanente. 

   Para a melhoria das condições de trabalho, produtividade e vida dos 
trabalhadores deve haver, necessariamente a boa vontade e solidariedade 
entre os envolvidos e para o sucesso da implantação de medidas preventivas 
é importante que todos acreditem nelas. 

   Para tanto, a PROTEGE MEDICINA EMPRSARIAL E ASSISTENCIAL 
LTDA coloca-se ao inteiro dispor para toda e qualquer assessoria técnica 
legal que vise ao esclarecimento e eventuais dúvidas e sugere, pelas 
características da atividade analisada, uma reavaliação deste plano num 
prazo de 12 meses. 

 

 

Santa Maria, Outubro de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Dr. Zoé Dalmora 

Médico do Trabalho e 

Coordenador do PPRA e PCMSO 

_______________________ 

Leonardo Milbradt Perrando 

Técnico em Segurança do 
Trabalho 
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13 ANEXOS 

ANEXO 1 - AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS ÍNDICES DE ILUMINAMENTO 

- SEGUNDO NR 17 E NBR 5413 - 

SETOR SALA/LOCAL 
MEDIDO 

(LUX) 
RECOMENDADO 

(LUX) 

DEPOSITO 01 Geral 637 500  

DEPOSITO 02 Geral 826 500  

LABORATÓRIO DE 
FERMENTAÇÃO Geral 413 500  

SALA DE 
INOCULAÇÃO E 

EMBALAGEM 
Geral 

 
631 

 
500 

Geral 556 300 
LABORATORIO DE 
MICRO BIOLOGIA 

Fluxo Laminar 1183 300 

LABORATÓRIO DE 
QUÍMICA Geral 284 300 

Computador 01 312 500 

Sala de Reunião 204 300 

Computador 02 496 500 

SETOR 
ADMINISTRATIVO 

Computador 03 348 500 
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AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DE RUÍDO 

 

SETOR LOCAL VALOR MEDIDO 

 
Laboratório 

 

 

Câmara de fluxo laminar 

 

71 dB (A) 

 
Laboratório de 
Fermentação 

 

 

Ambiente 

 

69 dB (A) 

 
Produção (térreo) 

 

 

Sala de Inoculação e embalagem 

 

 

72 dB (A) 

 
Fermentação 

 

 

Ambiente 

 

66 dB (A) 

 
Oficina 

 

 

                    Esmeril 

 

83 dB (A) 
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ANEXO 2 - MODELO DE FICHA DE FORNECIMENTO DE EPI 
 

FICHA DE FORNECIMENTO DE EPI Nº: _______ 

NOME DO FUNCIONÁRIO:_________________________________________ 
 
 

SETOR: _______________________________________________________ 
 

FUNÇÃO: _____________________________________________________ 
 

Declaro que recebi da Empresa ..............................................................., 
os equipamentos de proteção individual abaixo descritos, conforme previsto no 
item 6.7.1 da NR-6, Portaria n° 3.214, de 8 de junho de 1978. Comprometo-
me a usa-los para a finalidade a qual se destinam, responsabilizando-me por 
sua guarda e conservação. 
Estou ciente da obrigatoriedade de seu emprego, da maneira que fui instruído, 
e que a recusa injustificada ao uso dos equipamentos de proteção individual 
constitui ato faltoso, conforme prevê o artigo 158 da CLT. 

* Procedimento Tipo do EPI Quantia C.A. Data Assinatura do 
funcionário 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

* No espaço, referente ao item procedimento, preencher manualmente com as 
seguintes possibilidades: 
1- Recebimento do EPI - Exemplo: Recebi o EPI auditivo ou luvas. 
2- Vistoria do EPI (30 em 30 dias) - Exemplo: Realizei vistoria no EPI luva, 

estando em boas condições.  

3- Troca do EPI - Exemplo: Foi trocado o EPI luva PVC por estar danificado.    
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PROTOCOLO DE ENTREGA 

 

 

  Eu, abaixo assinado, declaro que recebi o PPRA - 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, conforme previsto na 
Norma Regulamentadora nº 9 - NR 9, da portaria 3.214/78.  

 

 
BIOAGRO INDÚSTRIA E  

COMÉRCIO AGROPECUÁRIO LTDA. 
 
 

Santa Maria/RS, ___ de _____________ de 2011. 

 

 

 

 

Nome: _______________________ 

 

 

Assinatura: ________________________ 

 


