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PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - CORSAN 

 

TÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA - é um documento que 

atende as exigências da Norma Regulamentadora n.º 9 (NR–9) da Portaria n.º 

3214/1978, que registra os riscos ambientais, considerando os agentes físicos, 

químicos e biológicos, que em função de sua natureza, concentração ou intensidade 

e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do empregado.  

 

Criado a partir da reformulação da NR – 09, através da Portaria n° 25 de 29/12/1994, 

Republicada em 15/02/1995 do MTE, é exigível a qualquer estabelecimento que 

tenha trabalhador empregado - independe da dimensão, setor, tipo de atividade e 

grau de risco.  

 

Conforme cita a Norma, o PPRA deve estar articulado com o disposto nas demais 

Normas Regulamentadoras, constituindo uma política de segurança e saúde, onde 

estão incluídos o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), 

Análise de fatores de risco ergonômico e de acidentes, Programa de Prevenção 

Contra Incêndio (PPCI), além de outros programas prevencionistas. 

 

 

2. ASPECTOS GERAIS 

 

2.1 OBJETIVO  

 

Prevenção da saúde e da integridade física dos empregados, através das seguintes 

etapas:  
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• antecipação à ocorrência de doenças do trabalho ou ocupacionais, e a fatores de 

risco de acidentes; 

• identificação e reconhecimento dos riscos existentes nos locais de trabalho, 

visando a eliminação ou minimização dos mesmos com adoção de medidas de 

controle; 

• monitoramento dos riscos ambientais existentes nos locais de trabalho; 

• conscientização dos trabalhadores sobre os riscos encontrados e as medidas 

corretivas que devem ser adotadas.   

 

 

2.2 META 

 

Controle da exposição aos agentes ambientais e demais fatores de risco, que 

representem nocividade ao trabalhador, eliminando, ou minimizando os primeiros, 

em níveis compatíveis com limites de tolerância estabelecidos na NR 15 - Portaria 

3214 do Ministério do Trabalho, Fundacentro ou ACGIH. 

 

 

2.3 RESPONSABILIDADES 

 

Em conformidade com a Portaria 3214/78 e Portaria 25 de 29/12/94 - NR-9, o 

SESMT/DESEG é responsável pela elaboração, acompanhamento e avaliação do 

desenvolvimento do PPRA; cabendo ao conjunto da empresa a responsabilidade 

pela continuidade e implementação do programa, de acordo com o Cronograma de 

Ações estabelecido. 
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3. DEFINIÇÕES  

 

3.1 RISCOS OCUPACIONAIS 

 

Os riscos ocupacionais são definidos como a probabilidade do trabalhador sofrer 

danos à sua saúde, ou integridade física, em decorrência de exposição configurada 

em seu ambiente de trabalho, a determinados fatores de risco – ambientais para 

agentes químicos, físicos e biológicos, acrescentados dos fatores ergonômicos e de 

acidentes – conforme discriminado: 

 

• risco físico – (agentes físicos); 

• risco químico – (agentes químicos); 

• risco biológico – (agentes biológicos); 

• risco ergonômico – (fatores ergonômicos); 

• risco de acidentes – (fatores de acidentes). 

 
 
3.2 RISCOS AMBIENTAIS – AGENTES / FATORES DE RISCO AMBIENTAL 
 

São aqueles existentes nos ambientes de trabalho, em conseqüência dos agentes  

físicos, químicos e biológicos (fatores de riscos a mbientais)  existentes, e que 

em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são 

capazes de causar danos à saúde do trabalhador. 

OBS.: No presente Programa, são feitas referências aos fatores de risco 

ergonômico e de acidentes relacionados ao trabalho. 

 

 

3.2.1 AGENTES FÍSICOS 
 

São as diversas formas de energia a que estão expostos os trabalhadores; tais 

como: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações 

ionizantes, radiações não ionizantes, infra-som, ultra-som, e outros. 
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3.2.2 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 e exposição, venham a ter contato e 

serem absorvidos pelo organismo, através da pele ou por ingestão. 

 

 

3.2.3 AGENTES BIOLÓGICOS 

 

São as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros 

organismos - especialmente aqueles classificados como microorganismos - que 

possam causar danos à saúde do trabalhador (patogenecidade). 

 

 

3.3 FATORES DE RISCO ERGONÔMICO 

 

São relacionados à exigência de esforço físico intenso, levantamento e transporte 

manual de peso, postura inadequada no exercício das atividades, exigências 

rigorosas de produtividade, jornada de trabalho prolongada, atividades monótonas e 

repetitivas, entre outros. 

 

 
3.3 FATORES DE RISCO DE ACIDENTES 
 

São decorrentes de falhas nos projetos de máquinas, equipamentos, ferramentas, 

veículos e prédios, deficiências de lay-out, iluminação  excessiva ou deficiente, uso 

inadequado de cores, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento 

inadequado de produtos, presença de animais peçonhentos, e outros. 
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3.5 NÍVEL DE AÇÃO 

 

Considera-se nível de ação o valor acima do qual devem ser iniciadas ações 

preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes 

ambientais ultrapassem os limites de exposição. As ações devem incluir o 

monitoramento periódico da exposição, informação aos trabalhadores e o controle 

médico. 

Deverão ser objeto de controle sistemático as situações que apresentem exposição 

ocupacional acima dos níveis de ação, conforme indicado nas alíneas que seguem: 

a) para agentes químicos a metade dos limites de exposição ocupacional 

considerados de acordo com a alínea c do subitem 9.3.5.1 da NR-09; 

b) para ruído a dose de 0,5 (dose superior a 50%), conforme critério estabelecido na 

NR-15, anexo 01, item 6. 

 

 

3.6 FLUXO PRODUTIVO 

 

A Companhia Riograndense de Saneamento-CORSAN, encontra-se presente em 

343 localidades, na maioria dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul, 

estando voltada para o setor de Saneamento Básico, abrangendo as fases de 

captação, tratamento e distribuição de água potável; e na coleta e tratamento de 

esgoto. 

O esquema a seguir, ilustra de forma resumida (etapas numeradas), o Fluxo 

Produtivo  da empresa: 

 

 
♦♦♦♦TRATAMENTO DE ÁGUA:  
 
( 1 ) CAPTAÇÃO ➔ BOMBEAMENTO         ( 2 ) TRATAMENTO ➔ BOMBEAMENTO  
        DE ÁGUA BRUTA.                                       DE ÁGUA TRATADA. 
 
 
 ( 3 ) RESERVAÇÃO DE ÁGUA                    ( 4 ) DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
        TRATADA.                                                    POTÁVEL. 
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♦♦♦♦TRATAMENTO DE ESGOTO: 
 
( 1 ) COLETA DE ESGOTO                                ( 2 ) BOMBEAMENTO DE ESGOTO  
       BRUTO.                                                                BRUTO. 
 
 
 ( 3 ) TRATAMENTO DE ESGOTO                     ( 4 ) DEPOSIÇÃO DE ESGOTO  
        BRUTO.                                                              TRATADO. 
 
 
 
3.7 SETORIZAÇÃO  
 

A CORSAN se caracteriza por sua representação em diversos estabelecimentos, 

divididos em setores de trabalho. De forma semelhante, o PPRA, está  formatado de 

maneira setorizada em cada estabelecimento da empresa. 

Para melhor identificação, no desenvolvimento do PPRA, os setores que compõem 

os diferentes estabelecimentos da CORSAN estão codificados, conforme Tabela:  

               TABELA DE CÓDIGOS DOS SETRORES DA EM PRESA 

C APT AÇ ÃO C A
TR ATA ME N TO D E ÁG UA TA
D ISTR IBU IÇ ÃO - R E DE  DE  ÁGU A R A
D ISTR IBU IÇ ÃO - P ITOM ETR IA PI
R ED E D E E SGO TO R E
TR ATA ME N TO D E ES GOTO TE
MA N UT EN Ç ÃO E LE TR OME C ÂN ICA ME
ELEV ATÓ RIA  D E  Á GU A EA
ELEV ATÓ RIA  D E  E SGO TO EE
PO NT OS D E A POIO  D O S IS TEM A PA
AD M IN IS TR AÇ ÃO A D
OFIC IN AS OF
OFIC IN A D E H ID RÔ ME TR O OH
ALMO XA RIFA D O A L
LABO RA TÓR IO  C EN TR A L LC
PE RF UR A Ç ÃO D E PO Ç OS PP  

OBS.: O setor PA refere-se a instalações do estabelecimento, que têm por 

característica a ausência de operador (trabalhador lotado no setor) – reservatórios, 

elevatórias de água ou esgoto, captações automatizadas, subestações, poços, entre 

outras. 
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3.8 METODOLOGIA DE AÇÃO 

 

O PPRA será desenvolvido em três etapas: 

 

•  Antecipação e Identificação; 

•  Reconhecimento e Avaliação; 

•  Implementação de Medidas de Controle expressas nas Recomendações. 

 

Essas três etapas serão segmentadas no tempo de suas implantações. Mas com o 

desenvolvimento do PPRA tornar-se-ão causa e efeito, fechando um ciclo. 

 

 

3.9  ANTECIPAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 

 

Na primeira etapa, quando aplicáveis, serão objeto de análise as instalações, os 

métodos e processos de trabalho, bem como, as possíveis modificações visando à 

identificação dos riscos, das fontes geradoras (com 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 da exposição – 

estudo efetivado a partir de inspeções e entrevistas com trabalhadores nos locais de 

trabalho - e a obtenção de dados existentes na empresa indicativos de possível 

comprometimento da saúde decorrente do trabalho  

 

 

3.10 RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO 

 

Na segunda etapa, a avaliação quantitativa deverá ser realizada para: 

 

a) comprovar o controle de determinado risco ambiental; 

 

b) dimensionar a exposição dos trabalhadores; 
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c) subsidiar o equacionamento  das medidas de controle; 

 

d) monitorar a eficácia das medidas implementadas – fase de monitoramento. 

 

As avaliações retratarão as exposições para cada função específica, identificando 

postos de trabalho, função analisada, síntese das principais atividades, riscos 

ambientais identificados, resultados de medições, observações, conclusões e 

Parecer Técnico. 

 

 

3.11 IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTROLE 

 

Na terceira etapa, serão adotadas as medidas necessárias e suficientes para 

eliminação, minimização ou controle dos riscos ambientais sempre que for verificada 

pelo menos uma 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) superação dos limites de tolerância estabelecidos na Norma Regulamentadora 

NR-15, Fundacentro, ou na ausência destes, os da ACGIH; 

d) caracterização de nexo causal entre danos à saúde e a situação de trabalho, 

através de exames médicos. 

 

OBS.: em caso de trabalhadores não empregados da CORSAN, desenvolverem 

atividades nos setores de trabalho em que o programa foi desenvolvido, deverão ser 

efetivadas ações integradas, para aplicação das medidas previstas no PPRA dos 

diferentes empregadores – enfatizando o discriminado no presente programa. 
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TÍTULO II - ANÁLISE DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO 
 
1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1  DADOS DA EMPRESA 

 

• Razão social: Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN. 

• CNPJ: 92802784/0001-90. 

• CNAE: 3600-6/01. 

• Grau de risco: 3. 

• Atividade fim: Captação, tratamento e distribuição de água. 

• Número de empregados - NE: 4500 < NE < 5000 

• Endereço (sede da Empresa): Rua Caldas Júnior, 120 - 18° andar – Porto Alegre. 

• Fone: (51) 3215-5600. 

 

1.2  DADOS DO ESTABELECIMENTO 

 

• Tipo: Departamento com Oficina.   

• Nome: Departamento Comercial da Região Central – DECOM/CEN (819/7100 - 

codificação da empresa).  

• Endereço: Av. Maurício Sirotski Sobrinho, 338 – CEP: 97020-440.   

• Fone: (55) 3220-2222. 

• CNPJ: 92.802.784/0362-08.  

• N.º total de trabalhadores: 11.  
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2  AVALIAÇÃO TÉCNICA 
 
 
2.1 FUNDAMENTO   
 

A CORSAN se caracteriza por sua representação em diversos Estabelecimentos, 

divididos em setores de trabalho. De forma correspondente, a Análise das 

Condições Ambientais do Trabalho - Parecer Técnico que constitui o Laudo Técnico 

de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e integra o Programa de Prevenção 

de Riscos Ambientais (PPRA) - está formatado de maneira setorizada dentro do 

Estabelecimento.  

O reconhecimento dos riscos é resultado de estudo (antecipação) dos processos de 

trabalho (funções dos trabalhadores expostos) e das instalações em que se 

desenvolvem. 

Neste contexto, é considerada a divisão administrativa (lotação) do estabelecimento 

e a correspondente exposição ocupacional (característica e indissociável do sistema 

produtivo) de cada setor analisado – conferência de grupo homogêneo de risco e do 

caráter de permanência.  
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2.2 EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL SETORIZADA   

 

2.2.1 ADMINISTRAÇÃO - AD 

 

 

( A) CARACTERÍSTICAS - AD 

 

O setor é caracterizado pela concentração das atividades administrativas do 

estabelecimento. A estrutura física de apoio ao exercício das atividades está 

configurada em duas áreas distintas: salas (chefia e administração em geral)  do 

prédio que caracteriza a sede do estabelecimento (separação por divisórias, piso 

sintético, e área aproximada de 30,00 m²) e sala no pavilhão da oficina de 

hidrômetros (piso cerâmico e área de 15,00 m²); ambas são dotadas de climatização 

convencional, luminárias fluorescentes  e possuem apoio de instalações sanitárias;  

condições regulares de iluminação e ventilação natural. 
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( B ) ATIVIDADES - AD 

 

Os trabalhadores do setor estão enquadrados nos cargos de: Agente Administrativo; 

Agente Administrativo I; Agente Administrativo Auxiliar I. 

 

A amplitude das atividades realizadas pelos trabalhadores lotados na área 

administrativa da empresa (Setor Administração – AD) merece especial 

consideração. A exposição ocupacional do setor, predominantemente, está 

relacionada aos fatores de risco ergonômico e de acidentes. Todavia, existem 

situações particulares de exposição aos riscos ambientais; seja em sua 

diferenciação ou graduação. Neste sentido, com o objetivo de correção da análise 

técnica ambiental  é apresentada a subdivisão (codificada) do setor, com sua devida 

caracterização:   

AD-GER: atividades administrativas gerais - operações comerciais; programação de 

serviços; controle financeiro e contábil; compras; atendimento ao público 

(diretamente, de forma pessoal, ou com uso de tecnologia da informação); 

demandas de recursos humanos; coordenação de serviços; instrução e treinamento; 

administração de contratos; controle de materiais, equipamentos e veículos; 

execução e análise de projetos; serviços de protocolo e secretaria;  

AD-ALM: atividades características de almoxarifado - operações de carga, descarga, 

acondicionamento, empilhamento, conservação e organização de materiais e 

equipamentos; 

AD-TEL: atendimento de telefone, configurado em central telefônica de atendimento; 
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AD-LEI: operações de leitura de hidrômetros, exercidas predominantemente ao ar 

livre – incluindo as operações de entrega de contas dos serviços de água e esgoto; 

AD-MOT: condução de automóveis, motocicletas e/ou caminhões; operação de 

máquina retro-escavadeira; operação de caminhão “munck”; 

AD-LIM: operações de limpeza das áreas de trabalho; 

AD- SUP: atividades de apoio administrativo caracterizadas por efetivo exercício de 

operações de supervisão e fiscalização de serviços e obras (inclusive em áreas de 

risco e/ou no âmbito dos setores operacionais) em áreas (internas e externas) de 

Estabelecimentos da empresa; 

AD-SAL: serviços relacionados à saúde – atendimentos: médico e de enfermagem, 

odontológico, psicológico e assistência social. 
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( C ) AGENTES – FATORES DE RISCO - AD 

AD.1 ERGONÔMICOS E DE ACIDENTES 

>> AD-GER 

I. Tipo: Ergonômicos e de acidentes. 

II. Fontes Geradoras:  postura inadequada; trabalho com computadores; mobiliário; 

ventilação; conforto térmico; conforto acústico; nível de iluminamento; ritmo de 

trabalho. 

III. Número de Empregados Expostos:  8 – em turno de oito horas / lotação do 

setor (neste setor somente temos trabalhadores classificados como AD-GER). 

IV. Tempo de Exposição: oito horas por dia.  

V. Parâmetro / Nocividade: NR-17 e NR-23. 

VI. Intensidade / Concentração - Valores Verificados:  NA – Não Aplicável.   

VII. Técnica Utilizada - Avaliação : qualitativa. 

VIII. Medidas de Controle e Proteções Existentes: 

.Coletiva: extintores de incêndio; treinamento; Normas de Procedimento (NP) da 

empresa; sinalização de segurança e de identificação - áreas e equipamentos; áreas 

climatizadas. 

. Individual: NA – Não Aplicável.  

IX. Conclusão: a exposição verificada não caracteriza as operações como 

insalubres. 

. Observação : o controle dos fatores de risco ergonômico e de acidentes, esta 

previsto na implementação do PPRA. 
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2.2.2 OFICINA DE HIDRÔMETROS – OH  

 

( A ) CARACTERÍSTICAS - OH  

 

O setor é caracterizado pelo conjunto de operações integradas, com objetivo de 

garantir o perfeito funcionamento e a distribuição de hidrômetros, para atendimento 

da demanda da região central do estado; encontra-se subdividido por processos da 

lógica operacional do setor: recebimento, armazenamento, e distribuição aos pontos 

de instalação (carga e descarga); de forma complementar, de acordo com 

programação de serviços, são realizadas as seguintes operações: aferição e 

recuperação de hidrômetros   

 A oficina está configurada em pavilhão industrial que abriga áreas distintas de 

trabalho, apresentando a seguinte configuração: área aproximada de 400,00 m²; pé-

direito de 4,60 m; cobertura com telhas de fibrocimento (sem forração); janelas 

basculantes; paredes de tijolos a vista; piso de cimento alisado com pintura; 

iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes; iluminação natural pelas aberturas;  

ventilação pelas aberturas (janelas e porta industrial), exautores eólicos e “shed”. As 

operações são realizadas de forma compartimentada: armazenamento e distribuição 

de hidrômetros (área principal); administração; calibração; sanitários; chuveiros; sala 

de limpeza de filtros de hidrômetros com banho ácido (operação desativada). 

Constituem os principais equipamentos e máquinas utilizadas: empilhadeira manual; 

carro de transporte manual (deslocamento de quantidade variável de caixas com 

hidrômetros - 15 kg / caixa); furadeira elétrica de bancada; esmeril em base de 

apoio; máquina de abertura de hidrômetros; máquina de jateamento de granalha de 

aço; banca de aferição de hirômetros; exaustor (posicionado em sala como operação 

desativada – limpeza de filtros); compressor de ar (posicionado em área isolada do 

pavilhão – operação desativada: jateamento de ar). 
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( B ) ATIVIDADES - OH 

 

As atividades predominantemente são constituídas pelas seguintes operações:  

 

� carga e descarga de hidrômetros (HDR); 

� acondicionamento de HDR; 

� classificação de HDR; 

� aferição de HDR - instalação dos hidrômetros em bancadas desenvolvidas para 

teste de vazão (operação específica da área de calibração) 

� operação de máquina de abertura de HDR; 

� jateamento de carcaças de HDR com granalhas de aço (carga, descarga e 

operação de máquina específica); 

 

 

>>> Os trabalhadores do setor estão enquadrados nos cargos de: Mecânico de 

Hidrômetros e Auxiliar de Montagem (realizam atividades de carga, 

acondicionamento e classificação de hidrômetros, com eventual operação da 

máquina de jateamento de granalha de aço, para limpeza de carcaças de 

hidrômetros); Técnico Industrial III (exclusivamente em operações de aferição e 

classificação de hidrômetros, com emissão de relatórios técnicos). 
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( C ) AGENTES – FATORES DE RISCO – OH  

OH.1 RUÍDO CONTÍNUO 

I. Tipo: Físico. 

II. Fontes Geradoras: operação das bancadas de calibração e da máquina de 

jateamento de granalhas de aço – processos em áreas distintas.  

III. Número de Empregados Expostos: um (1) na aferição; três (3) no jateamento 

de granalhas de aço. 

IV. Tempo de Exposição: 2h30min por dia – operação da banca de aferição; 30 

minutos cada três dias – operação da máquina de jateamento de granalhas de aço.   

V. Parâmetro / Nocividade:  NR-15 –Anexo 1.  

VI. Intensidade / Concentração - Valores Verificados:  

. 73 dB(A) / aferição de HDR – NR-15 – máxima exposição diária pemissível: NA – Não Aplicável; 

. 87 dB(A) / jateamento de granalhas de aço – NR-15 – máxima exp. diária pemissível: 6 horas. 

. Medições com uso de instrumento medidor de nível de pressão sonora (decibelímetro) marca 

Instrutherm, modelo DEC 405, operando no circuito de compensação A e resposta lenta (slow) – 

efetivada prévia calibração.  

VII. Técnica Utilizada - Avaliação : quantitativa – medição com “decibelímetro”. 

VIII. Medidas de Controle e Proteções Existentes: 

. Individual: protetor auricular - tipo abafador. 

IX. Conclusão (Referência NR-15 – Anexo 1 ): operações desenvolvidas abaixo 
dos limites de tolerância previstos, sem caracterização de insalubridade; 
monitoramento previsto na implementação do PPRA.  
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TÍTULO III - RECOMENDAÇÕES 

A seguir, no âmbito do presente PPRA são apresentadas as Recomendações 

direcionadas ao controle da exposição ocupacional aos riscos ambientais, e aos 

fatores de risco de acidentes e ergonômicos, no referido Estabelecimento da 

empresa. 

As Recomendações são ordenadas numericamente e identificadas pelo código dos 

estabelecimentos da empresa adotados no âmbito do PPRA. O Cronograma de 

implementação destas é apresentado de forma anexa - definido pelos profissionais 

envolvidos no processo, sob responsabilidade do Estabelecimento. 

 

N.º>>>SETOR-CÓDIGO>>>>>>>>RECOMENDAÇÃO– DESCRIÇÃO 

1- OH – Efetivar programa de controle e treinamento do uso do EPI, conforme 

normas de procedimento da empresa. 

2- AD/OH – Conservar os extintores de incêndio especificados, identificados e 

posicionados, conforme NR-23. 

3- AD/OH – Manter inspeção periódica e atualizada dos extintores de incêndio, 

aplicando e registrando treinamento aos empregados de cada setor, quanto ao 

combate de incêndios, com uso de extintores. 

4- OH – Promover monitoramento da exposição ao ruído contínuo, em especial 

quanto ao nível de ação, conforme disposto na NR-9, item 9.3.6.2, alínea b. 

5- OH – Demarcar em amarelo, todas as saliências configuradas como mudança de 

nível, em pisos e plataformas de trabalho.      

6- OH – Proteger as partes móveis do conjunto motor elétrico com esmeril, bem 

como, demais partes perigosas de máquinas que venham a ser disponibilizadas 

aos trabalhadores do setor – prévia avaliação por profissional habilitado 

(Engenheiro mecânico). 
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7-  OH – Sinalizar todos os painéis de quadros de comando, medição, centros de 

distribuição e controle elétricos; tomando por referência os aspectos consignados 

na NR-10 e nas normas da ABNT; salientando, em especial, o risco elétrico 

(equipamento energizado), e o acesso restrito a pessoas autorizadas. 

8- OH – Desenvolver programa de conservação e limpeza das áreas identificadas 

no setor – são incluídos: o pátios (áreas externas), recintos cobertos, entre 

outros. 

9-  OH – Conservar as áreas sinalizadas (placas), indicando no mínimo a 

identificação dos locais, com advertência quanto aos perigos,  riscos, e ao 

acesso restrito a pessoas autorizadas. 

10-  OH – Preservar fechadas (grades/tampas) e/ou protegidas com barreiras, todas 

as câmaras de manobra e caixas de passagem ou inspeção, componentes do 

complexo de instalações do setor. 

11-  OH – Retirar todos os materiais estranhos às instalações, em especial: junto aos 

quadros de comando; circulação de empilhadeira e carro de mão; perímetros de 

acesso e entorno de máquinas. 

12-  OH – Efetivar programa de revisão (inspeção) das instalações elétricas, 

principalmente no tocante à proteção mecânica de condutores e revisão de 

aterramento (inclusive de pára-raios). 

13-  OH – Dotar os postos de trabalho de iluminação adequada, através de 

monitoramento (registro em Planilha específica) da iluminância (segundo NR-17); 

implementando, através de prévio estudo de luminotécnica, o reforço da 

iluminação artificial nos pontos indicados, bem como, outras possíveis 

adequações. 

14-  OH – Adotar sistema adequado de descarte das embalagens de materiais,  

utilizados nos processos de trabalho - consideração das questões de saúde, 

segurança e meio ambiente. 
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15-  OH – Disponibilizar em caixa devidamente identificada, guardada em local 

adequado, e aos cuidados de pessoa treinada para esse fim, materiais de 

primeiros socorros, seguindo orientação específica dos serviços de enfermagem 

e medicina do trabalho da empresa.  

16-  OH – Efetuar a pintura das instalações e equipamentos, de acordo com a NR-26 

(Sinalização de Segurança) e catálogo de cores padrão CORSAN. 

17-  OH – Atender todas as recomendações expressas no “Relatório de Inspeção” do 

compressor, mantendo atualizado o prontuário e o registro de segurança (livro), 

deste equipamento. 

18-  OH – Disponibilizar tapete de borracha (características técnicas estipuladas 

pelos profissionais de segurança do trabalho da empresa), diante de todos os 

quadros de comando elétrico.    

19-  AD/OH – Estabelecer programa de manutenção de veículos, e de treinamento 

aos empregados condutores (autorizados para esta atividade). Ambos 

objetivando a preservação da segurança e integridade física dos trabalhadores e 

de terceiros.   

20-  OH – Promover a revisão periódica, com adequação e substituição, se 

necessária, de todas as ferramentas de trabalho. 

21-  OH – Organizar os materiais depositados, separando por categoria, obedecendo 

parâmetros de empilhamento máximo e facilidade de carga e transporte.  

22-  AD/OH – Aplicar treinamento ergonômico, com ênfase nas questões posturais 

inerentes ao exercício do trabalho, particular a cada setor. 

23-  AD/OH – Adequar as instalações dos postos de trabalho (mobiliário e 

equipamentos) à condição ergonômica desejada (NR-17). 
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24-  AD/OH – Preservar adequados vestiários e sanitários, com separação por sexo, 

sendo identificados e dimensionados conforme NR-24. Os vestiários deverão ser 

dotados de: armários individuais com repartição dupla, dotados de fechadura ou 

cadeado; chuveiros; ventilação e iluminação; pisos e paredes laváveis; ser 

mantidos em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza. 

25-  AD/OH – Estipular revisão periódica das instalações de GLP (gás de cozinha – 

possível utilização), mantendo na validade as mangueiras, e buscando 

preferencialmente, o posicionamento externo dos botijões – quando da instalação 

individual, no interior da edificação, o local deve ser dotado de abertura de 

ventilação direta para o espaço livre exterior (parede externa), junto ao piso, com 

abertura mínima de 15cm x 15cm, guarnecida por veneziana, tela ou similar; 

acrescenta-se que os ralos localizados a menos de 1,5 m da instalação, devem 

ser sifonados.  

26-  AD/OH – Prover lavatórios de material para limpeza, enxugo ou secagem das 

mãos, sendo proibido o uso de toalhas coletivas. 

27-  AD/OH – Fixar em local de fácil visibilidade, e em destaque, telefones para 

emergências; contendo no mínimo: pronto socorro (mais próximo) para 

emergências médicas, centro de informações toxicológicas da secretaria da 

saúde do estado, corpo de bombeiros e serviço de saúde e segurança do 

trabalho da empresa. 

28-  AD/OH – Efetivar aterramento normatizado nos equipamentos elétricos 

instalados nos postos de trabalho (adaptação programada ao padrão de tomadas 

– ABNT – 01/08/2007; Lei 11.337/2006 - aterramento) e áreas de apoio – 

refrigeradores, computadores, chuveiros, etc. 

29-  OH – Estabelecer nos procedimentos de trabalho os parâmetros de avaliação 

ergonômica (NR-17); em especial, quanto ao levantamento, transporte e 

descarga individual de materiais. 
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30-  AD/OH – Preservar os postos de trabalho com a devida organização e 

separação de áreas, especificamente para: armazenamento de materiais, 

equipamentos, vestiário e locais de preparo e consumo de refeições. 

31-  OH – Desenvolver Procedimento de controle da visitação de áreas identificadas 

como de risco. 

32-  OH – Promover o isolamento físico da máquina de jateamento de granalhas de 

aço – uso de barreira efetiva, com propriedades acústicas, relevantes para 

redução do nível de ruído externo. 

33-  OH – Incrementar os sistemas de ventilação natural e artificial, de forma que 

permitam uma melhor e uniforme renovação e circulação de ar na área de carga, 

descarga e armazenamento de hidrômetros – novas aberturas, umidificadores e 

ventiladores.  

34-  OH – Efetivar treinamento específico, para todos trabalhadores que operem 

empilhadeira (mesmo considerando sua operação manual e mecânica) – curso 

ministrado por profissional habilitado e registro de certificado.  
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TÍTULO IV - CONCLUSÃO 

As recomendações expressas representam o final deste documento, e ao mesmo 

tempo a continuidade do PPRA. Esta será consolidada pelo monitoramento 

periódico das ações propostas, envolvendo todas as áreas responsáveis da 

empresa. 

É importante salientar, que o presente PPRA contempla o LTCAT (Laudo Técnico 

das Condições Ambientais de Trabalho – apresentado no Título II), e informações 

para o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário); sendo sujeito a fiscalização do 

Ministério do Trabalho e Emprego e Instituto Nacional do Seguro Social.  

No estabelecimento (Unidade) deve ser instituída a “pasta do PPRA”, contendo a 

seguinte documentação: via completa do PPRA, Cronograma atualizado de 

implementação, cópia da ART do Engenheiro responsável pela elaboração do 

PPRA, documentos relativos à implementação do PPRA (relatórios de inspeção, 

comprovantes de treinamentos e do desenvolvimento de programas 

complementares, resultados de medições e avaliações, cópias de procedimentos de 

trabalho instituídos nos diversos setores, certificações, etc.) – histórico técnico e 

administrativo do PPRA, com manutenção permanente de dados (arquivo definitivo).   

Observação: na área de Segurança do Trabalho deve ficar a cópia atualizada do 

Programa e de seu Cronograma de implementação com o respectivo registro de 

monitoramento.    

 

Luís Fernando Pruciano 

Eng. de Segurança do Trabalho – CREA-RS 081778.   

 

Apoio técnico nas inspeções, levantamentos e desenvolvimento:  

Neri Ivando Scortegagna – Técnico de Seg. do Trabalho. 
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ANEXO I 

 
CORSAN – CRONOGRAMA DO PPRA / Planilha 

 
OBJETIVO → APRESENTAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO 

PROGRAMA 
 
♦ Estabelecimento: Departamento Comercial Central – DECOM/CEN   
 
♦ Código do Estabelecimento: 819 
 
♦ Responsáveis pela Implementação das Recomendações (Ass./Carimbo/Data): 
 
 
⇒ ÍNDICE DE PRIORIZAÇÃO (IP) EM ORDEM DECRESCENTE : A – B – C  (uso facultativo)  

PRAZO / MÊS 
ANO Recomendação 

N°/SETOR 
IP 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

               

 
               

 

               
 

               
 
               

 
               

 
               

 
               

 
               

 
               

 
 
Profissionais responsáveis pela vistoria - Assinatura(s):        FOLHA N.º:        DE: 
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ANEXO II 
 
 
POSSÍVEIS DANOS À SAÚDE RELACIONADOS AOS RISCOS IDENTIFICADOS 
 
No âmbito da NR-9, segue relação com alguns dos possíveis danos à saúde, 
decorrentes da exposição ocupacional aos agentes ambientais identificados e 
relacionados nos diferentes setores da empresa. A descrição dos males é sucinta e 
genérica, registrando conformidade com o disponível na literatura técnica.  
 
1. Ruído 
Perda da audição provocada pelo ruído, alteração temporária do limiar auditivo, 
comprometimento da discriminação auditiva, hiperacusia, hipertensão arterial, e 
ruptura traumática do tímpano. 
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ANEXO III 

 
 
 
 

PPRA - CORSAN  
REGISTRO DE NÍVEIS DE ILUMINAMENTO >>> ILUMINÂNCIA (LUX) 

 

LOCAL TIPO LEITURA – LUX NBR 5413 - LUX 

Mesa Roberto Fluorescente 268 500 

Mesa Andreia Fluorescente 261 500 

Mesa Rossato Fluorescente 247 500 

Mesa AD-OH Fluorescente 278 500 

Mesa Téc. Aferição Fluorescente 212 500 

 

 

 

 

>> Aparelho: Lutron / LX 105. 

>> Observação: medição sob predomínio de iluminação fluorescente com influência da luz 

natural, através das aberturas, em dia de céu aberto, ensolarado (entre 17 e 18 horas). 

 


