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1. ASPECTOS GERAIS

1.1 - Aspecto Legal

O PPRA -  Programa de Prevenção de Riscos Ambientais,  foi  instituído pela 

Portaria n.º 25 de 29 de Dezembro de 1994, a qual altera a redação da NR 9.

1.2 - Objetivo Geral

Preservar a saúde e integridade física dos trabalhadores, através da antecipação, 

reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais.

1.3 - Objetivos Específicos

- Manter sob controle todos os agentes ambientais com adoção de medidas de 

controle;

- Realizar monitoramentos periódicos da exposição dos trabalhadores aos riscos 

ambientais existentes nos locais de trabalho.

1.4 - Meta

Eliminar ou minimizar a níveis compatíveis com os Limites de Tolerância da 

NR 15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho ou com os da ACGIH.

2. RESPONSABILIDADE PELA IMPLANTAÇÃO

Por  solicitação  desta  empresa  desenvolveu-se  o  PPRA  inicial,  devendo  a 

contratante dar continuidade ao programa implementando as medidas de controle de 

acordo com cronograma de ações a ser estabelecido pela mesma.

3. METODOLOGIA DE AÇÃO

O PPRA será desenvolvido em três etapas:

1ª Etapa: Antecipação e reconhecimento;

2ª  Etapa:  Avaliação  quantitativa,  avaliação  qualitativa  e  monitoramento  dos 

riscos ambientais

3ª Etapa: Implementação de medidas de controle.
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4. RISCOS AMBIENTAIS

São  considerados  RISCOS  AMBIENTAIS os  agentes  físicos,  químicos  e 

biológicos  existentes  no  ambiente  de  trabalho  que,  em  função  de  sua  natureza, 

concentração ou intensidade e tempo de exposição são capazes de causar danos à saúde 

do trabalhador, conforme classificação a seguir:

a) Riscos Físicos - todas as formas de energia a que possam estar expostos os 

trabalhadores,  tais como ruído, vibrações,  pressões anormais,  temperaturas  extremas, 

radiações ionizantes e não-ionizantes entre outros.

b) Riscos Químicos - todas as substâncias, compostos ou produtos que possam 

penetrar no organismo pela via respiratória em forma de poeira, gases ou vapores, ou 

que, pela natureza da atividade de exposição possam ter contato ou serem absorvidas 

pelo organismo através da pele ou por ingestão.

c) Riscos Biológicos - são microorganismos tais como bactérias, fungos, bacilos, 

parasitas, vírus, etc., que possam vir a causar doenças ao trabalhador.

5. REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PPRA

5.1 - Registro

Todos os dados serão mantidos arquivados durante no mínimo 20 (vinte) anos, 

juntamente com o histórico administrativo e técnico do desenvolvimento do PPRA.

5.2 - Manutenção

a)  Avaliação  periódica  para  verificar  o  andamento  dos  trabalhos  e  o 

cumprimento das metas estipuladas no cronograma.

b)  Monitoramento  -  será  efetuado  o  monitoramento  periódico  para  avaliar  a 

eficiência do programa e as medidas de controle implantadas.

c)  Controle  Médico  -  os  resultados  dos  exames  médicos  também  serão 

instrumentos para avaliar a eficácia do programa.

5.3 - Divulgação

Todos os dados estarão a disposição dos empregados, seus representantes legais 

e órgãos competentes, em arquivo do SESMT.

As informações  sobre o PPRA serão fornecidas aos  trabalhadores através  de 

palestra proferidas pelo SESMT ou outros meios de comunicação interna da empresa
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5.4  Planejamento 

O  planejamento  anual,  metas,  prioridades  e  cronograma  de  execução  será 

definido pela contratante.

6. DO LEVANTAMENTO DE DADOS

Para  o  desenvolvimento  do  PPRA,  foram  realizadas  medições  técnicas  e 

inspeções  de  segurança  nas  instalações  da  empresa,  permitindo  o  levantamento  dos 

riscos  ambientais  a  que  estão  expostos  os  trabalhadores,  tendo  em  vista  seu 

reconhecimento  e  adequado  controle  e  proteção.  Os  dados  obtidos  nas  medições 

técnicas foram dispostos em planilhas, referidas durante a descrição dos riscos em seus 

respectivos  anexos.  O  estudo  das  condições  de  trabalho  na  empresa  foi  realizado 

individualmente para cada seção da empresa.

Os dados obtidos nas medições técnicas foram dispostos em planilhas, referidas 

posteriormente em seus respectivos anexos.

6.1 Equipamentos utilizados nas avaliações quantitativas:

- LUXÍMETRO marca Lutron LX - 102 Light Meter;
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7. CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA

7.1 PERFIL DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: BK CONSTRUÇÕES LTDA.  

CNPJ: No 72523863/0001-54       I.E: 109/0238913

TELEFONE: (055) 223 1999 

ENDEREÇO:  Avenida Borges de Medeiros, 1875, Centro - Santa Maria  - RS. 

CEP: 97200-000

7.2 CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)

Atividade: Edificações (residenciais, industriais, comerciais e de serviços)

Código de Atividade: 45.21-7

Grau de Risco: 04

7.3 DISTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES E FASE DA OBRA

N.º Total de Colaboradores: 21

Fase da Obra: Fundações, Alvenaria e estrutural

QUADRO FUNCIONAL

SETOR
FUNÇÕES No FUNCIONÁRIOS

Mestre de Obras 01
Almoxarife 01
Operador de grua 01
Engenheiro 01
Servente 13
Carpinteiro 02
Pedreiro 01
Guarda 01
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8. RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

8.1 – Mestre de Obras (01 colaborador)

EPI`s fornecidos: Capacete e Calçado de Segurança.

Situações de risco:

Posturas inadequadas: Manter postura correta (coluna reta); realizar exercícios para alongamento, relaxamento 

muscular  e  treinamento  periódico  sobre  posturas  adequadas  no  trabalho,  conforme  disposto  na  NR-17 

(Ergonomia).. Implementação a Curto Prazo.

Riscos de acidentes: Inerentes a atividade, tais como ferimentos, quedas e outros.

Medidas de proteção existentes: EPI`s (Equipamentos de Proteção Individual) e controle do uso, proteção lateral em 

escadas internas, bandejas, proteção em vãos de elevadores.

Medidas de proteção sugeridas: Referente as atividades realizadas, recomenda-se manter o controle do uso dos EPI`s e 

cuidados pessoais. Implementação a Curto Prazo.
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- Atividades Desenvolvidas: Supervisionamento e acompanhamento da obra.
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8.2- Engenheiro (01 colaborador)

EPI`s fornecidos: Calçado de Segurança e Capacete.

Outras situações de risco:
 

Ergonômicos:

           - Posturas inadequadas, trabalho executado parte do tempo em pé e parte sentado.

Medidas de  proteção sugeridas: Manter  postura  correta  (coluna reta);  realizar  exercícios  para  alongamento, 

relaxamento muscular e treinamento periódico sobre posturas adequadas no trabalho, conforme disposto na NR-17 

(Ergonomia).. Implementação a Curto Prazo.

Riscos de acidentes: 

- Inerentes a atividade, tais como ferimentos, tropeções e outros.

Medidas de proteção existentes: EPI`s e controle do uso dos mesmos.

Medidas de proteção sugeridas: Cuidados pessoais e uso dos EPI`s fornecidos. Implementação a Curto Prazo.
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8.3- Almoxarife (01 colaborador)

EPI`s fornecidos: Calçado de Segurança e Capacete.

Outras situações de risco:
 

Ergonômicos:

            - Posturas inadequadas, trabalho executado em pé.

Medidas de proteção sugeridas: Manter  postura  correta  (coluna reta);  realizar  exercícios  para alongamento; 

realizar períodos de descanso em posição diferente da de trabalho; relaxamento muscular e treinamento periódico 

sobre posturas adequadas no trabalho, conforme disposto na NR-17 (Ergonomia).. Implementação a Curto Prazo.

Riscos de acidentes: 

- Inerentes a atividade, tais como ferimentos, tropeções e outros.

Medidas de proteção existentes: EPI`s e controle do uso dos mesmos.

Medidas de proteção sugeridas: Cuidados pessoais e uso dos EPI`s fornecidos. Implementação a Curto Prazo
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8.4- Servente (13 colaboradores)

Risco 
presente Agente Fonte Exposição Danos à 

saúde
Medidas 
existentes Medidas sugeridas Prazo

FÍSICOS Ruído Betoneira Ocasional

PAIR (Perda 
auditiva 
induzida pelo 
ruído)

             - Tornar obrigatório o uso 
de proteção auditiva CURTO

QUÍMICO
Bromatos e 
álcalis 
cáusticos

Manuseio de 
Massa de 
Cimento

Ocasional Dermatoses
Luva de Látex 
calçado de 
segurança

Tornar obrigatório o uso 
de luva e calçado de 
segurança

Treinamentos periódicos 
quanto  ao uso dos EPI`s

CURTO

EPI`s fornecidos: Luva de látex, Calçado de Segurança ou Bota de Borracha e Capacete.

Outras situações de risco:
 

Ergonômicos:

 - Posturas inadequadas, trabalho executado em pé/Transporte de peso.

Medidas de proteção sugeridas: Manter  postura  correta  (coluna reta);  realizar  exercícios  para alongamento, 

relaxamento muscular e treinamento periódico sobre posturas adequadas no trabalho, conforme disposto na NR-17 

(Ergonomia). Para o levantamento e transporte de peso nunca deve-se ultrapassar o limite individual que é 60 Kg, 

quando o peso for superior, recomenda-se o transporte através de carrinhos, sendo que para o transporte contínuo o 

peso a transportar deverá ser a metade (30 Kg). Implementação a Curto Prazo.
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- Atividades Desenvolvidas: Confecção, transposte da massa de cimento, transporte de tijolos e escavação.
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Riscos de acidentes: 

- Inerentes a atividade, tais como ferimentos, quedas e outros.

Medidas de proteção existentes: EPI`s e controle do uso dos mesmos.

Medidas de proteção sugeridas: Recomenda-se a manutenção periódica da máquina, por profissional habilitado, 

conforme  a  NR  12  (Máquinas  e  equipamentos),  e   manter  o  controle  do  uso  dos  EPI`s  já  fornecidos. 

Implementação a Curto Prazo.
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8.5 -  Carpinteiro  (02 colaboradores)

Risco 
presente Agente Fonte Exposição Danos à saúde Medidas 

existentes Medidas sugeridas Prazo

FÍSICO Ruído Serra Circular Ocasional 

PAIR (Perda 
Auditiva 
Induzida pelo 
ruído)

Protetor 
auditivo

Tornar obrigatório o uso 
de protetor auditivo CURTO

EPI`s fornecidos: Protetor Auditivo, Calçado de Segurança, Capacete, Luva de Raspa de Couro

Outras situações de risco:

Ergonômicos:

            - Posturas inadequadas, trabalho executado em pé/Transporte de peso.

Medidas de proteção sugeridas:  Manter  postura  correta (coluna reta);  realizar  exercícios  para alongamento, 

relaxamento muscular e treinamento periódico sobre posturas adequadas no trabalho, conforme disposto na NR-17 

(Ergonomia). Para o levantamento e transporte de peso nunca deve-se ultrapassar o limite individual que é 60 Kg, 

Rua Barão do Triunfo, 862 - Centro - CEP: 97015-070 - Santa Maria/RS - Fone/Fax: (55) 222-8151

-  Atividades  Desenvolvidas: Confecção  de  gabaritos  e  estacas  para  a  obra,  montagem e  desmontagem de  formas 

metálicas.
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quando o peso for superior, recomenda-se o transporte através de carrinhos, sendo que para o transporte contínuo o 

peso a transportar deverá ser a metade (30 Kg). Implementação a Curto Prazo.

Riscos de acidentes:

- Inerentes a atividade, tais como ferimentos, quedas e outros.

Medidas de proteção existentes: EPI`s e controle do uso dos mesmos.

Medidas de Proteção sugeridas: Referente as atividades realizadas, recomenda-se manter o controle do uso dos EPI`s 

já fornecidos e cuidados pessoais. Implementação a Curto Prazo.
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8.6 - Pedreiro  (01 colaborador)

Risco 
presente Agente Fonte Exposição Danos à saúde Medidas 

existentes Medidas sugeridas Prazo

FÍSICOS Ruído Poli corte 
manual

QUÍMICOS
Bromatos e 
álcalis 
cáusticos

Manuseio de 
Massa de 
Cimento

Ocasional 

PAIR Protetor auditivo Tornar obrigatório o uso 
de proteção auditiva CURTO

PAIR (Perda 
Auditiva 
Induzida pelo 
ruído)

Luva de látex 
Calçado de 
Segurança

Tornar obrigatório o uso 
de Luva de látex e 
Calçado de Segurança

CURTO

EPI`s fornecidos:  Calçado de Segurança, Capacete, Luva de Látex

Outras situações de risco:

Ergonômicos:

           - Posturas inadequadas, trabalho executado em pé/Transporte de peso

Medidas de proteção sugeridas:  Manter  postura  correta  (coluna reta);  realizar  exercícios  para  alongamento, 

relaxamento muscular e treinamento periódico sobre posturas adequadas no trabalho, conforme disposto na NR-17 

(Ergonomia). Para o levantamento e transporte de peso nunca deve-se ultrapassar o limite individual que é 60 Kg, 

quando o peso for superior, recomenda-se o transporte através de carrinhos, sendo que para o transporte contínuo o 

peso a transportar deverá ser a metade (30 Kg). Implementação a Curto Prazo.
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Riscos de acidentes:

- Inerentes a atividade, tais como ferimentos, quedas e outros.

Medidas de proteção existentes: EPI`s e controle do uso dos mesmos.

Medidas de Proteção sugeridas: Referente as atividades realizadas, recomenda-se manter o controle do uso dos EPI`s 

já fornecidos e cuidados pessoais. Implementação a Curto Prazo.
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8.7 – Operador de grua  (01 colaborador)

EPI`s fornecidos: Calçado de Segurança, Luva de Raspa de Couro, Capacete, Cinto de Segurança

Situações de risco:

Ergonômicos: 

                 - Posturas inadequadas, trabalho executado em pé. 

Medidas de proteção sugeridas:  Manter  postura  correta (coluna reta);  realizar  exercícios  para alongamento, 

relaxamento muscular e treinamento periódico sobre posturas adequadas no trabalho, conforme disposto na NR-17 

(Ergonomia). Implementação a Curto Prazo.

Riscos de acidentes:

- Inerentes a atividade, tais como ferimentos, quedas e outros;

- Eletricidade (fiações trifásicas).

Medidas de proteção existentes: EPI`s  e controle do uso dos mesmos.

Medidas de Proteção sugeridas: Referente as atividades realizadas, recomenda-se manter o controle do uso dos EPI`s 

já fornecidos e cuidados pessoais;

Manutenção periódica das fiações, cabos de aço e aterramento. Implementação a Curto Prazo.
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- Atividades Desenvolvidas: Operação do equipamento de guindar (Grua).
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8.8 – Guarda (01 colaborador)

Situações de risco:

Ergonômicos: 

- Posturas inadequadas, trabalho executado em pé;

- Trabalho em turno e noturno.

Medidas de proteção sugeridas:  Manter  postura  correta (coluna reta);  realizar  exercícios  para alongamento, 

relaxamento muscular e treinamento periódico sobre posturas adequadas no trabalho, conforme disposto na NR-17 

(Ergonomia). Implementação a Curto Prazo.

Riscos de acidentes:

- Inerentes a atividade, tais como ferimentos ;

Medidas de proteção existentes: É fornecido EPI`s (Calçado e Capacete).

Medidas de Proteção sugeridas:  Utilização de capacete  e calçado de segurança quando dentro da obra.  Cuidados 

pessoais. Implementação a Curto Prazo.
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9. MEDIDAS DE CONTROLE

A NR 9 estabelece que as medidas de controle dos riscos ambientais deverão ser 

adotadas na seguinte ordem de prioridade:

- medidas de proteção coletiva, como o isolamento, enclausuramento e manutenção das 

máquinas, e outras medidas que visem a prevenção, neutralização e/ou eliminação do 

risco ou agente nocivo, na sua fonte ou trajetória;

-  medidas  administrativas  de  organização  do  trabalho,  como  rodízio  de  pessoal, 

diminuição da jornada de trabalho;

- utilização de equipamento de proteção individual - EPI.

10. RECOMENDAÇÕES FINAIS

NR 1 - Disposições Gerais:  Cabe ao Empregador, entre outras:

- Cumprir e fazer cumprir  as disposições legais e regulamentares sobre segurança e 

medicina do trabalho;

- Elaborar Ordens de Serviço sobre segurança e medicina do trabalho, dando ciência aos 

empregados dos possíveis riscos no ambiente de trabalho.

- Informar aos trabalhadores:

a) os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho;

b) os meios para prevenir  e eliminar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa;

c)  os  resultados  dos  exames  médicos  e  dos  exames  complementares  aos  quais  os 

trabalhadores foram submetidos;

d) os resultados de avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho;

NR 4 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho: De acordo com o dimensionamento previsto na referida NR, a Empresa está 

desobrigada a manter em funcionamento o SESMT.

NR  6  -  Equipamentos  de  Proteção  Individual  -  EPI: A  Empresa  é  obrigada  a 

fornecer aos Empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito estado de 

conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:

- Sempre que as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis  ou não 

oferecerem completa proteção contra riscos.
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- Enquanto medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas;

- Para atender a situações de emergência.

EPI que deverão ser adotados na Empresa:

EPI OBJETIVO
CALÇADO DE 
SEGURANÇA

 Proteção  dos  membros  inferiores,  devido  riscos  inerentes  a 
atividade.

LUVA 
IMPERMEÁVEL

 Proteção dos membros superiores, devido o manuseio de massa 
de cimento.

LUVA DE RASPA  Proteção  dos  membros  superiores,  devido  ao  manuseio  de 
madeiras para confecção de gabaritos e estacas.

PROTETOR 
AUDITIVO

 Proteção  da  audição  devido  o  ruído  proveniente  de  máquinas 
(Serra circular e betoneira).

CAPACETE  Proteção da cabeça.

BOTA DE 
BORRACHA

 Proteção dos membros inferiores, devido a umidade proveniente 
das atividades realizadas na betoneira.

 CABE AO EMPREGADOR QUANTO AO EPI  : Adquirir o adequado ao risco de cada 

atividade;  exigir  seu  uso;  fornecer  ao  trabalhador  somente  o  aprovado  pelo  órgão 

nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho; orientar e treinar o 

trabalhador  sobre  o  uso  adequado,  guarda  e  conservação;  substituir  imediatamente, 

quando danificado ou extraviado; responsabilizar-se pela higienização e manutenção 

periódica; e, comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.

 CABE  AO  EMPREGADO    QUANTO  AO  EPI  :  Usar,  utilizando-o  apenas  para  a 

finalidade  a  que  se  destina;  responsabilizar-se  pela  sua  guarda  e  conservação; 

comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso; e, cumprir 

as determinações do empregador sobre o uso adequado.

NR  10  -  Instalações  Elétricas:  Todas  as  máquinas  e  equipamentos  que  utilizem 

energia elétrica deverão ter aterramento, devendo obedecer o disposto nesta norma. 

NR 12 -  Máquinas  e  equipamentos:  Recomenda-se  a  realização  de  manutenções 

periódicas nas máquinas e equipamentos com emissão de laudos de modo a prevenir 

problemas e acidentes.

NR  17  -  Ergonomia:  Recomenda-se  que  os  colaboradores  procurem manter-se  na 

posição anatômica, ou seja, coluna reta de modo a evitar possíveis problemas de coluna; 
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e que façam pequenos intervalos de descanso em posição diferente da de trabalho. Para 

o levantamento e transporte de peso, recomendamos que nunca se ultrapasse o limite 

individual a ser transportado (60 Kg).

NR 18

Item  18.13  -  Medidas  de  proteção  contra  queda: É  obrigatória  a  instalação  de 

proteção  coletiva  onde  houver  risco  de  queda  de  trabalhadores  ou  de  projeção  de 

materiais.  

Item 18.14.24 – Gruas:  A ponta de lança e o cabo de aço de sustentação  devem ficar 

no mínimo 3 (três metros), de qualquer obstáculo e ter afastamento  da rede elétrica que 

atenda orientação da concessionária local. É proibida a montagem de estruturas com 

defeitos que possam comprometer seu funcionamento. O primeiro  estaiamento da torre 

fixa  ao  solo  deve  se  dar  necessariamente  no  8º  elemento  e  a  partir  daí  de  5 em 5 

elementos.

NR  24  -  Condições  sanitárias  e  de  conforto  no  local  de  trabalho: Todas  as 

instalações  da  empresa  (banheiros,  etc.)  devem ser  mantidas  em perfeito  estado  de 

conservação e higiene, conforme estabelece esta norma.

NR 26 -   Sinalização de Segurança  : Adoção de sinalização de segurança com objetivo 

de prevenir acidentes, identificando os equipamentos de segurança, delimitando áreas e 

advertindo contra riscos.

Treinamentos  e  Palestras:   Recomenda-se  a  implementação de um Programa para 

treinamento dos colaboradores através de Cursos e Palestras (quando da admissão e 

periodicamente  para  promover  a  reciclagem)  de  modo  a  conscientizar  os  mesmos 

quanto as recomendações de segurança, de modo a torná-los agentes de inspeção dos 

locais  de  trabalho,  reduzindo  ao  mínimo  danos  materiais,  humanos  e  econômicos. 

Implementação a Curto Prazo.

É importante que as medidas e recomendações de segurança estabelecidas neste 

documento  sejam  levadas  em  consideração  e  executadas,  possibilitando  melhores 

condições de trabalho aos colaboradores.
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OBS: Quanto  aos  prazos  para  implementação  das  recomendações  citadas  no 

documento, esclarecemos que:

CURTO PRAZO: 60 dias a contar da data de entrega do programa;

MÉDIO PRAZO: 120 dias a contar da data de entrega do programa;

LONGO PRAZO: 180 dias a contar da data de entrega do programa.
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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 

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 Medicina  Ocupacional  da  UNIMED Santa Maria, coloca-se ao 

seu  inteiro  dispor  para  toda  e  qualquer  assessoria  técnica  legal  que  vise  ao 

esclarecimento e eventuais dúvidas.

Santa Maria, março de 2004.

Dr. Renor Paulo Beltrami Maria Cristina Bertagnolli
Médico do Trabalho Técnica de Segurança no Trabalho

                       CRM - 11196 Registro MTE n.° 47/01180-0
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12. AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

 ANEXO  I  -  MEDIÇÃO DOS NÍVEIS   DE   RUÍDO 

FONTE 
GERADORA

VALOR
MEDIDO Nível de Ação Nível de Ruído 

Permitido em dB (A)
Máxima Exposição
Diária Permissível

Serra Circular 114 dB (A) 80 dB (A) 85 dB (A) 8 minutos
Betoneira 83 dB (A) 80 dB (A) 85 dB (A) 8 horas
Poli Corte 105 dB (A) 80 dB (A) 85 dB (A) 30 minutos

- Recomendamos o uso de proteção auditiva, sempre que utilizarem as máquinas  
referidas acima.
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