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1.1 – Aspecto Legal 

 
O PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais foi instituído pela Portaria nº. 25 de 29 

de Dezembro de 1994, a qual altera a relação 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 – Metas 
 

Eliminar ou minimizar a níveis compatíveis com os Limites de Tolerância da NR 15, Portaria 
3.214/78 do Ministério do Trabalho. 
 

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. 
 

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 é capaz de causar danos à saúde de trabalhador, conforme classificação a seguir: 

a) Riscos Físicos (NR-15, anexos I a X): Todas as formas de energia a que possam estar 
expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, 
radiações ionizantes e ou não-ionizantes entre outros. 
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b) Riscos Químicos (NR-15 anexos XI a XIII): 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) Risco Biológico (NR-15 anexos XIV): São microorganismo tais como bactérias, fungos, 

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

 
d) Risco Ergonômico (NR 17): são considerados aqueles cuja relação do trabalho com o 

homem causa 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; 

 
e) 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. 
 
 

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 de programa. 
 

5.3 – Divulgação  
          Todos os dados devem estar à disposição dos colaboradores, seus representantes legais e órgãos 
competentes devidamente arquivados na empresa contratante. 
         As informações sobre o PPRA devem ser fornecidas aos colaboradores através de palestras 
proferidas pela empresa ou outros meios de comunicação interna da mesma. 
 

5.4 – Planejamento  
         O planejamento anual, metas, prioridades e cronogramas de execução serão definidos pela 
contratante. 
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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 de riscos ambientais as que estão 
expostos os colaboradores, tendo em vista seu reconhecimento, adequação, controle e proteção. 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: 
 
Analisador de ambiente Multi-Funções, modelo THDL – 400 (Instrutherm). 
Luxímetro com escala: 20, 200, 2000, 20000 lux 

Taxa de medição: 1,5 vezes por segundo 

Ponderação de freqüência: A e C 

Anexo complementar: 

- Decibelímetro 

- Higrômetro 

- Termômetro 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAMETRA MEDICINA DO TRABALHO      
Centro de Atendimento em Medicina do Trabalho 
 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
Rua Alberto Pasqualine, Edifício Ouro Preto, n 25, sala304, Cep 97015010 - Fone: 3026-8911.                

6 

7- CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA: 
 
7.1 PERFIL DA EMPRESA 
 
Razão Social: DESCONZI & CIA LTDA 
Endereço: Rua Benjamin Desconsi, 160 Bairro Urlandia. 
CNPJ: 95.591.624/0001-37 
Cidade: Santa Maria 
Fone: 3211-2300 
 
7.2 CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) 
 
Código da atividade de acordo situação cadastral pessoa jurídica INSS (CNAE Fiscal): 23.42-7-02 
Código da atividade (CNAE conforme Quadro I da NR 4, Portaria 3241, Lei 6514/77): 23.42-7 
Atividade principal conforme CNAE: Fabricação de produtos cerâmicos não refratários para uso 
estrutural na construção. 
Grau de Risco (Conforme Quadro I da NR 4 e CNAE): 04 (quatro) 
 
7.3 DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS  
 
Numero total de funcionários: 50 (cinquenta) colaboradores. 

 

TABELA  I – DISTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES  NA EMPR ESA 
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8 RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS 
 
8.1 FUNÇÃO 
 
8.1.1 ADMINISTRADORA 
 
Atribuições: Responsável pelo controle administrativo da empresa.  
Contato com fornecedores, responsável pelo setor de marketing, departamento de pessoal e financeiro. 
Avalia as tendências do mercado e após analise elabora o planejamento estratégico da empresa.  
- Os riscos referentes a essa função estão expostos no quadro abaixo. 
  
8.1.2 ASSISTENTE COMERCIAL 
 
Atribuições: Realiza o contato direto com fornecedores e clientes. Responsável pelo setor de vendas, 
controle de mercadorias, recebimento e repasse de pedido, recebimento e emissão de notas fiscais, 
controle de funcionários, agendamento de entregas, organização e destinação dos fretes e repassa até o 
setor de produção. 
 
RISCOS AMBIENTAIS (Físico, Químico e Biológico): As funções mencionadas acima não estão 
expostas a riscos ambientais conforme a NR 9, portaria 3.214. 

RECOMENDAÇÕES QUANTO A OUTROS RISCOS 
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Quanto aos Riscos Ergonômicos (Posturas Inadequadas e Movimentos Repetitivos): 
- Recomendamos realizar treinamento sobre posturas adequadas no trabalho e movimentos repetitivos; 
- Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membro inferiores, coluna cervical e 
dorsal por breves períodos, durante a jornada de trabalho; 
- Realizar períodos de descanso em posição diferente da de trabalho. Implementação a Médio Prazo. 
 

Quanto ao Risco de Acidente: 
- Cuidado na realização de suas atividades. 
- Equipamentos que utilizam energia elétrica devem ser devidamente aterrados conforme NR 10 item 
10.2.8.3 e Normas Internacionais vigentes - Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar adequação do mobiliário conforme NR 17 e características individuais de cada 
colaborador – Implementação a Curto Prazo.  
- Outros inerentes a função 
Equipamentos de proteção individual: --------------- 
OUTRAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO: A empresa fornece cadeiras estofadas com regulagem na 
altura do acento conforme NR 17, portaria 3214. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1.3 OLEIRO DE CARGA 
 
Atribuições: Responsável pelo carregamento dos vagões preparando os mesmos para o enforne 
(processo pelo qual os colaboradores deste setor não fazem parte) e descarga das vagonetas contendo 
tijolos ou telhas vindas do setor de secagem. 
 

Riscos ambientais (NR 9) 

Tipo: FÍSICO Embasamento Legal: NR 15 – Anexo I 
EPI’s/EPC 
Existentes 

 
Agente 

 
Fonte 

 
Intensidade/ 
Concentração 

 
Exposição 

Eficaz 
Sim/Não 

 
 

Recomendações 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Níveis de 

intensidade no 
Anexo III 

 
 
 
 
 
 

 
Protetor 

auditivo tipo 
inserção 

 

Fornecer e tornar 
obrigatório o uso do 

protetor auditivo 
tipo concha com 

atenuação de 17 dB 
(NRRsf) quando os 
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Avaliação 
Quantitativa 

 
 
 
 
 
 

Sim 

Danos à saúde: Perda auditiva induzida pelo ruído, stress e insônia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDAÇÕES QUANTO A OUTROS RISCOS 
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RECOMENDAÇÕES GERAIS:  
Quanto aos Riscos Ergonômicos (Posturas Inadequadas, Levantamento e Transporte de Peso e 
Movimentos Repetitivos): 
- Recomendamos realizar treinamento sobre posturas adequadas no trabalho, levantamento e transporte de peso 
e movimentos repetitivos; 
- Evitar levantar ou transportar materiais com mais de 23 kg sem auxilio de meios adequados para o transporte 
dos mesmo. 
- Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membro inferiores, coluna cervical e dorsal 
por breves periódicos, durante a jornada de trabalho; 
- Realizar períodos de descanso em posição diferente da de trabalho. Implementação a Médio Prazo 
  
- Quanto aos Riscos de Acidentes (Máquinas e Equipamentos e Esmagamento de Pés e Mãos): 
- Tomar cuidado na realização das tarefas diárias. 
- Fornecer e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção individual conforme recomendações 
contidas neste PPRA e com Certificado de Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego - 
Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar a todos os colaboradores treinamentos quanto ao uso e técnicas adequadas quanto a higiene e 
conservação destes equipamentos. Implementação a Curto Prazo.  
- Providenciar revisão da parte elétrica por profissional devidamente habilitado conforme NR 10 verificando 
todos os quadros de comando, chaves, tomadas de força, painéis de controle demais instalações elétricas. 
Implementação a Curto Prazo. 
- Revisar e enclausurar todos os quadros de comando existentes na empresa. Implementação a Curto Prazo. 
- Eliminar fios e extensões jogados pelo chão em áreas de acesso e circulação dos colaboradores. 
Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar dispositivos de acionamento e parada em todas as maquinas próximo ao ponto de operação em 
local visível e sem obstruções. Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar enclausuramento e colocação das proteções em todas as partes moveis, correias, esteiras e polias 
sem proteção em todas as maquinas e equipamentos existentes na empresa evitando assim possíveis acidentes. 
Implementação a Curto Prazo. 
 - Manter máquinas e equipamentos em bom estado de conservação. 
- Equipamentos que utilizam energia elétrica devem estar devidamente aterrados conforme NR10 item 10.2.8.3 
e Normas Internacionais vigentes - Implementação a Curto Prazo. 
- Melhorar sistema de climatização e iluminação em todo o ambiente da empresa. Implementação a Curto 
Prazo.   
- Manter o ambiente limpo e organizado a fim de evitar grande concentração de poeiras, obstrução das vias de 
acessos e principalmente que ocorram assim possíveis acidentes. Implementação a Curto Prazo. 
- Melhorar e ampliar sistema de mecanização para o transporte de vagonetas diminuindo assim o esforço físico 
realizado pelos colaboradores. Implementação a Curto Prazo. 
- Solucionar problemas de vazamentos existentes nas maquinas e equipamentos. Implementação a Curto 
Prazo. 
- Próximo ao reservatório de combustível (externo) providenciar sua devida sinalização e demarcação, pintura 
das tubulações conforme NR 26, providenciar placas de proibição e indicação da capacidade do tanque, isolar 
a área e permitir que somente pessoas autorizadas tenham acesso a este local. Implementação a Curto Prazo. 
- Desobstruir áreas de acesso próximo aos extintores, sinalizar e demarcar as áreas conforme determina a NR 
23. Implementação a Curto Prazo. 
- Treinar e capacitar colaboradores com treinamento pratico e teórico sobre técnica de prevenção e combate a 
incêndio. Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar controle interno sobre a validade e período de recarga dos extintores existente na empresa. 
Implementação a Curto Prazo. 
Obs: Sempre que um extintor de incêndio for utilizado providenciar imediatamente a sua substituição. 
- Providenciar sinalização de segurança em todas as maquinas e equipamentos. Implementação a Curto Prazo. 
- Isolar pontas vivas e sinalizar estes locais a fim de evitar possíveis acidentes. Implementação a Curto Prazo. 
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Equipamentos de Proteção Individual: Protetor auditivo, óculos e calçado de proteção.e luvas de PVC. 
Outras Medidas de Prevenção: Todos os colaboradores têm a sua disposição armários individual com chaves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1.4 OLEIRO DE DESCARGA 
 
Atribuições: Responsável pelo descarregamento do material já queimado, realizando a classificação 
do produto final e arrumação dos palets. Quando necessário auxilia no processo de carga dos 
caminhões. 
 

Riscos ambientais (NR 9) 

Tipo: FÍSICO Embasamento Legal: NR 15 – Anexo I 
EPI’s/EPC 
Existentes 

 
Agente 

 
Fonte 

 
Intensidade/ 
Concentração 

 
Exposição 

Eficaz 
Sim/Não 

 
 

Recomendações 

 
Níveis de 

intensidade no 
Anexo III 

 
Protetor 

auditivo tipo 
inserção 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ruído 
 (Continuo ou 
Intermitente) 

 
 
 
 
 
 
 

Máquinas e 
Equipamentos 
(ruído interno 
da empresa) 

 
 
 
 
 

Avaliação 
Quantitativa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Habitual e 
Intermitente 

 
   

 

 
 
 
 
 
 

Sim 

Fornecer e tornar 
obrigatório o uso do 

protetor auditivo 
tipo concha com 

atenuação de 17 dB 
(NRRsf) quando os 

equipamentos 
estiverem ligados e 

durante a sua 
jornada de trabalho. 

Implementação a 
Curto Prazo.  

 
Fornecer e tornar 

obrigatório calçado 
de segurança. 

Implementação a 
Curto Prazo. 
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Danos à saúde: Perda auditiva induzida pelo ruído, stress e insônia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDAÇÕES QUANTO A OUTROS RISCOS 
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RECOMENDAÇÕES GERAIS:  
Quanto aos Riscos Ergonômicos (Posturas Inadequadas, Levantamento e Transporte de Peso e 
Movimentos Repetitivos): 
- Recomendamos realizar treinamento sobre posturas adequadas no trabalho, levantamento e transporte de peso 
e movimentos repetitivos; 
- Evitar levantar ou transportar materiais com mais de 23 kg sem auxilio de meios adequados para o transporte 
dos mesmo. 
- Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membro inferiores, coluna cervical e dorsal 
por breves periódicos, durante a jornada de trabalho; 
- Realizar períodos de descanso em posição diferente da de trabalho. Implementação a Médio Prazo 
  
- Quanto aos Riscos de Acidentes (Máquinas e Equipamentos e Esmagamento de Pés e Mãos): 
- Tomar cuidado na realização das tarefas diárias. 
- Fornecer e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção individual conforme recomendações 
contidas neste PPRA e com Certificado de Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego - 
Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar a todos os colaboradores treinamentos quanto ao uso e técnicas adequadas quanto a higiene e 
conservação destes equipamentos. Implementação a Curto Prazo.  
- Providenciar revisão da parte elétrica por profissional devidamente habilitado conforme NR 10 verificando 
todos os quadros de comando, chaves, tomadas de força, painéis de controle demais instalações elétricas. 
Implementação a Curto Prazo. 
- Revisar e enclausurar todos os quadros de comando existentes na empresa. Implementação a Curto Prazo. 
- Eliminar fios e extensões jogados pelo chão em áreas de acesso e circulação dos colaboradores. 
Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar dispositivos de acionamento e parada em todas as maquinas próximo ao ponto de operação em 
local visível e sem obstruções. Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar enclausuramento e colocação das proteções em todas as partes moveis, correias, esteiras e polias 
sem proteção em todas as maquinas e equipamentos existentes na empresa evitando assim possíveis acidentes. 
Implementação a Curto Prazo. 
 - Manter máquinas e equipamentos em bom estado de conservação. 
- Equipamentos que utilizam energia elétrica devem estar devidamente aterrados conforme NR10 item 10.2.8.3 
e Normas Internacionais vigentes - Implementação a Curto Prazo. 
- Melhorar sistema de climatização e iluminação em todo o ambiente da empresa. Implementação a Curto 
Prazo.   
- Manter o ambiente limpo e organizado a fim de evitar grande concentração de poeiras, obstrução das vias de 
acessos e principalmente que ocorram assim possíveis acidentes. Implementação a Curto Prazo. 
- Melhorar e ampliar sistema de mecanização para o transporte de vagonetas diminuindo assim o esforço físico 
realizado pelos colaboradores. Implementação a Curto Prazo. 
- Solucionar problemas de vazamentos existentes nas maquinas e equipamentos. Implementação a Curto 
Prazo. 
- Próximo ao reservatório de combustível (externo) providenciar sua devida sinalização e demarcação, pintura 
das tubulações conforme NR 26, providenciar placas de proibição e indicação da capacidade do tanque, isolar 
a área e permitir que somente pessoas autorizadas tenham acesso a este local. Implementação a Curto Prazo. 
- Desobstruir áreas de acesso próximo aos extintores, sinalizar e demarcar as áreas conforme determina a NR 
23. Implementação a Curto Prazo. 
- Treinar e capacitar colaboradores com treinamento pratico e teórico sobre técnica de prevenção e combate a 
incêndio. Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar controle interno sobre a validade e período de recarga dos extintores existente na empresa. 
Implementação a Curto Prazo. 
Obs: Sempre que um extintor de incêndio for utilizado providenciar imediatamente a sua substituição. 
- Providenciar sinalização de segurança em todas as maquinas e equipamentos. Implementação a Curto Prazo. 
- Isolar pontas vivas e sinalizar estes locais a fim de evitar possíveis acidentes. Implementação a Curto Prazo. 
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Equipamentos de Proteção Individual: Protetor auditivo, óculos e calçado de proteção e luva de PVC. 
Outras Medidas de Prevenção: Todos os colaboradores têm a sua disposição armários individual com chaves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1.5 OLEIRO I (05 colaboradores) 
 
Realiza atividades diversas em toda a empresa, exceto controle e alimentação dos fornos. 
 
Atribuições: Auxilia no processo de produção em geral, carga de caminhões, descarga de lenha, 
arrumação dos palets, racha e empilha lenha, transporte, colocação e retirada de vagões e vagonetas 
dos fornos e demais atividades inerentes a função. Realiza a organização e manutenção do local de 
trabalho. 
 

Riscos ambientais (NR 9) 

Tipo: FÍSICO Embasamento Legal: NR 15 – Anexo I 
EPI’s/EPC 
Existentes 

 
Agente 

 
Fonte 

 
Intensidade/ 
Concentração 

 
Exposição 

Eficaz 
Sim/Não 

 
 

Recomendações 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Níveis de 

intensidade no 
Anexo III 

 
 
 
 
 
 

 
Protetor 

auditivo tipo 
inserção 

 

Fornecer e tornar 
obrigatório o uso do 

protetor auditivo 
tipo concha com 

atenuação de 17 dB 
(NRRsf) quando os 
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Avaliação 
Quantitativa 

 
 
 
 
 
 

Sim 

Danos à saúde: Perda auditiva induzida pelo ruído, stress e insônia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDAÇÕES QUANTO A OUTROS RISCOS 
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RECOMENDAÇÕES GERAIS:  
Quanto aos Riscos Ergonômicos (Posturas Inadequadas, Levantamento e Transporte de Peso e Movimentos 
Repetitivos): 
- Recomendamos realizar treinamento sobre posturas adequadas no trabalho, levantamento e transporte de peso e 
movimentos repetitivos; 
- Evitar levantar ou transportar materiais com mais de 23 kg sem auxilio de meios adequados para o transporte dos 
mesmo. 
- Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membro inferiores, coluna cervical e dorsal por breves 
periódicos, durante a jornada de trabalho; 
- Realizar períodos de descanso em posição diferente da de trabalho. Implementação a Médio Prazo 
  
- Quanto aos Riscos de Acidentes (Máquinas e Equipamentos e Esmagamento de Pés e Mãos): 
- Tomar cuidado na realização das tarefas diárias. 
- Fornecer e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção individual conforme recomendações contidas nest
PPRA e com Certificado de Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego - Implementação a Curto 
Prazo. 
- Providenciar a todos os colaboradores treinamentos quanto ao uso e técnicas adequadas quanto a higiene e conservação 
destes equipamentos. Implementação a Curto Prazo.  
- Providenciar revisão da parte elétrica por profissional devidamente habilitado conforme NR 10 verificando todos os 
quadros de comando, chaves, tomadas de força, painéis de controle demais instalações elétricas. Implementação a Curto 
Prazo. 
- Revisar e enclausurar todos os quadros de comando existentes na empresa. Implementação a Curto Prazo. 
- Eliminar fios e extensões jogados pelo chão em áreas de acesso e circulação dos colaboradores. Implementação a Curto 
Prazo. 
- Providenciar dispositivos de acionamento e parada em todas as maquinas próximo ao ponto de operação em local visível 
e sem obstruções. Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar enclausuramento e colocação das proteções em todas as partes moveis, correias, esteiras e polias sem 
proteção em todas as maquinas e equipamentos existentes na empresa evitando assim possíveis acidentes. Implementação 
a Curto Prazo. 
 - Manter máquinas e equipamentos em bom estado de conservação. 
- Equipamentos que utilizam energia elétrica devem estar devidamente aterrados conforme NR10 item 10.2.8.3 e Normas 
Internacionais vigentes - Implementação a Curto Prazo. 
- Melhorar sistema de climatização e iluminação em todo o ambiente da empresa. Implementação a Curto Prazo.   
- Manter o ambiente limpo e organizado a fim de evitar grande concentração de poeiras, obstrução das vias de acessos e 
principalmente que ocorram assim possíveis acidentes. Implementação a Curto Prazo. 
- Melhorar e ampliar sistema de mecanização para o transporte de vagonetas diminuindo assim o esforço físico realizado 
pelos colaboradores. Implementação a Curto Prazo. 
- Solucionar problemas de vazamentos existentes nas maquinas e equipamentos. Implementação a Curto Prazo. 
- Próximo ao reservatório de combustível (externo) providenciar sua devida sinalização e demarcação, pintura das 
tubulações conforme NR 26, providenciar placas de proibição e indicação da capacidade do tanque, isolar a área e 
permitir que somente pessoas autorizadas tenham acesso a este local. Implementação a Curto Prazo. 
- Desobstruir áreas de acesso próximo aos extintores, sinalizar e demarcar as áreas conforme determina a NR 23. 
Implementação a Curto Prazo. 
- Treinar e capacitar colaboradores com treinamento pratico e teórico sobre técnica de prevenção e combate a incêndio. 
Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar controle interno sobre a validade e período de recarga dos extintores existente na empresa. Implementação 
a Curto Prazo. 
Obs: Sempre que um extintor de incêndio for utilizado providenciar imediatamente a sua substituição. 
- Providenciar sinalização de segurança em todas as maquinas e equipamentos. Implementação a Curto Prazo. 
- Isolar pontas vivas e sinalizar estes locais a fim de evitar possíveis acidentes. Implementação a Curto Prazo. 
- Sinalizar saídas de emergência. Implementação a Curto Prazo. 
- Sinalizar todos os quadros de comando, painéis e caixas do força. Implementação a Curto Prazo. 
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Equipamentos de Proteção Individual: Protetor auditivo, óculos e calçado de proteção.  
Outras Medidas de Prevenção: Todos os colaboradores têm a sua disposição armários individual com chaves.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OLEIRO II (07 colaboradores) 
 
Responsáveis pela produção de tijolos em geral. 
 
Atribuições: Responsável pela produção de tijolos e telhas, coordena a produção e a qualidade dos 
produtos e demais atividades inerentes a função.  
- Os riscos referentes a essa função estão expostos no quadro abaixo. 
 
OLEIRO III (09 colaboradores) 
 
Responsáveis pela produção de telhas em geral. 
 
Atribuições: Responsável pela produção de telhas e tijolos, coordena a produção e a qualidade dos 
produtos e demais atividades inerentes a função.    
 

Riscos ambientais (NR 9) 

Tipo: FÍSICO Embasamento Legal: NR 15 – Anexo I 
EPI’s/EPC 
Existentes 

 
Agente 

 
Fonte 

 
Intensidade/ 
Concentração 

 
Exposição 

Eficaz 
Sim/Não 

 
 

Recomendações 
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Níveis de 

intensidade no 
Anexo III 

 
Protetor 

auditivo tipo 
inserção 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ruído 
 (Continuo ou 
Intermitente) 

 
 
 
 
 
 
 

Máquinas e 
Equipamentos 
(ruído interno 
da empresa) 

 
 
 
 
 

Avaliação 
Quantitativa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Habitual e 
Intermitente 

 
   

 

 
 
 
 
 
 

Sim 

Fornecer e tornar 
obrigatório o uso do 

protetor auditivo 
tipo concha com 

atenuação de 17 dB 
(NRRsf) quando os 

equipamentos 
estiverem ligados e 

durante a sua 
jornada de trabalho. 

Implementação a 
Curto Prazo.  

 
Fornecer e tornar 

obrigatório calçado 
de segurança. 

Implementação a 
Curto Prazo. 

Danos à saúde: Perda auditiva induzida pelo ruído, stress e insônia. 
 
  
 
 
 
 

Tipo: QUÍMICO Embasamento Legal: NR 15 – Anexo XIII 
EPI’s/EPC 
Existentes 

 
Agente 

 
Fonte 

 
Intensidade/ 

Concentração 

 
Exposição 

Eficaz 
Sim/Não 

 
Recomendações 

 
-------- 

 

 
Luvas de 
látex e 

calçados de 
segurança 

 

 
Hidrocarbonetos e 
Outros Compostos 

do Carbono 
(mistura - óleo 

diesel e querosene), 
usados como 
lubrificantes e 
desmoldantes. 

 

 
 
 
 

Manuseio das 
telhas e tijolos 
em fase inicial 
deste processo  

 
 

            
 
 

Avaliação 
Qualitativa 

 
 
 

   
 

Habitual e 
Intermitente 

 
 
 

Sim 

 
Fornecer e tornar 
obrigatório o uso 
de luvas de látex 

ou cremes de 
proteção, óculos e 

calçado de 
segurança. 

Implementação a 
Curto Prazo. 

Danos à Saúde: Dermatites de contato, ressecamento e descamação de pele. 
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RECOMENDAÇÕES QUANTO A OUTROS RISCOS 
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RECOMENDAÇÕES GERAIS:  
Quanto aos Riscos Ergonômicos (Posturas Inadequadas, Levantamento e Transporte de Peso e 
Movimentos Repetitivos): 
- Recomendamos realizar treinamento sobre posturas adequadas no trabalho, levantamento e transporte de peso 
e movimentos repetitivos; 
- Evitar levantar ou transportar materiais com mais de 23 kg sem auxilio de meios adequados para o transporte 
dos mesmo. 
- Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membro inferiores, coluna cervical e dorsal 
por breves periódicos, durante a jornada de trabalho; 
- Realizar períodos de descanso em posição diferente da de trabalho. Implementação a Médio Prazo 
  
- Quanto aos Riscos de Acidentes (Máquinas e Equipamentos, Correias e Polias sem Proteção) 
- Tomar cuidado na realização das tarefas diárias. 
- Fornecer e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção individual conforme recomendações 
contidas neste PPRA e com Certificado de Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego - 
Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar a todos os colaboradores treinamentos quanto ao uso e técnicas adequadas quanto a higiene e 
conservação destes equipamentos. Implementação a Curto Prazo.  
- Providenciar revisão da parte elétrica por profissional devidamente habilitado conforme NR 10 verificando 
todos os quadros de comando, chaves, tomadas de força, painéis de controle demais instalações elétricas. 
Implementação a Curto Prazo. 
- Revisar e enclausurar todos os quadros de comando existentes na empresa. Implementação a Curto Prazo. 
- Eliminar fios e extensões jogados pelo chão em áreas de acesso e circulação dos colaboradores. 
Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar dispositivos de acionamento e parada em todas as maquinas próximo ao ponto de operação em 
local visível e sem obstruções. Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar enclausuramento e colocação das proteções em todas as partes moveis, correias, esteiras e polias 
sem proteção em todas as maquinas e equipamentos existentes na empresa evitando assim possíveis acidentes. 
Implementação a Curto Prazo. 
 - Manter máquinas e equipamentos em bom estado de conservação. 
- Equipamentos que utilizam energia elétrica devem estar devidamente aterrados conforme NR10 item 10.2.8.3 
e Normas Internacionais vigentes - Implementação a Curto Prazo. 
- Melhorar sistema de climatização e iluminação em todo o ambiente da empresa. Implementação a Curto 
Prazo.   
- Manter o ambiente limpo e organizado a fim de evitar grande concentração de poeiras, obstrução das vias de 
acessos e principalmente que ocorram assim possíveis acidentes. Implementação a Curto Prazo. 
- Melhorar e ampliar sistema de mecanização para o transporte de vagonetas diminuindo assim o esforço físico 
realizado pelos colaboradores. Implementação a Curto Prazo. 
- Solucionar problemas de vazamentos existentes nas maquinas e equipamentos. Implementação a Curto 
Prazo. 
- Próximo ao reservatório de combustível (externo) providenciar sua devida sinalização e demarcação, pintura 
das tubulações conforme NR 26, providenciar placas de proibição e indicação da capacidade do tanque, isolar 
a área e permitir que somente pessoas autorizadas tenham acesso a este local. Implementação a Curto Prazo. 
- Desobstruir áreas de acesso próximo aos extintores, sinalizar e demarcar as áreas conforme determina a NR 
23. Implementação a Curto Prazo. 
- Treinar e capacitar colaboradores com treinamento pratico e teórico sobre técnica de prevenção e combate a 
incêndio. Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar controle interno sobre a validade e período de recarga dos extintores existente na empresa. 
Implementação a Curto Prazo. 
Obs: Sempre que um extintor de incêndio for utilizado providenciar imediatamente a sua substituição. 
- Providenciar sinalização de segurança em todas as maquinas e equipamentos. Implementação a Curto Prazo. 
- Isolar pontas vivas e sinalizar estes locais a fim de evitar possíveis acidentes. Implementação a Curto Prazo. 
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Medidas de Proteção Existentes: Protetor auditivo, calçado de proteção e luva química.  
OUTRAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO: Todos os colaboradores têm a sua disposição armários individual 
com chaves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1.6 OPERADOR DE SECADOR 
 
Atribuições: Responsável pela secagem dos produtos semi-acabados vindos do setor de produção. 
Realiza o controle de temperatura e alimenta o formo a lenha bem como realiza a colocação e retirada 
de vagonetas do forno. 
 

Riscos ambientais (NR 9) 

Tipo: FÍSICO Embasamento Legal: NR 15 – Anexo 1 
EPI’s/EPC 
Existentes 

 
Agente 

 
Fonte 

 
Intensidade/ 
Concentração 

 
Exposição 

Eficaz 
Sim/Não 

 
 

Recomendações 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Níveis de 

intensidade no 
Anexo III 

 
 
 
 
 
 

 
Protetor 

auditivo tipo 
inserção 

 

Fornecer e tornar 
obrigatório o uso do 

protetor auditivo 
tipo concha com 

atenuação de 17 dB 
(NRRsf) quando os 
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Avaliação 
Quantitativa 

 
 
 
 
 
 

Sim 

Danos à saúde: Perda auditiva induzida pelo ruído, stress e insônia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo: FÍSICO Embasamento Legal: NR 15 – Anexo 3 
 

-------- 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

             
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 

 
Calçado de 
segurança e 

luvas de 
raspa de 
couro 

 

Fornecer e tornar 
obrigatório o uso de 

luva de raspa de 
couro, capacete e 

adaptador de 
alumínio c/ protetor 

facial c/ visor de 
policarbonato verde 
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Sim 

Danos à saúde: Fadiga, desidratação e cansaço.  

RECOMENDAÇÕES QUANTO A OUTROS RISCOS 
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RECOMENDAÇÕES GERAIS:  
Quanto aos Riscos Ergonômicos (Posturas Inadequadas, Levantamento e Transporte de Peso e 
Movimentos Repetitivos): 
- Recomendamos realizar treinamento sobre posturas adequadas no trabalho, levantamento e transporte de peso 
e movimentos repetitivos; 
- Evitar levantar ou transportar materiais com mais de 23 kg sem auxilio de meios adequados para o transporte 
dos mesmo. 
- Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membro inferiores, coluna cervical e dorsal 
por breves periódicos, durante a jornada de trabalho; 
- Realizar períodos de descanso em posição diferente da de trabalho. Implementação a Médio Prazo 
  
- Quanto aos Riscos de Acidentes (Máquinas e Equipamentos, Correias e Polias sem Proteção) 
- Tomar cuidado na realização das tarefas diárias. 
- Fornecer e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção individual conforme recomendações 
contidas neste PPRA e com Certificado de Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego - 
Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar a todos os colaboradores treinamentos quanto ao uso e técnicas adequadas quanto a higiene e 
conservação destes equipamentos. Implementação a Curto Prazo.  
- Fica expressamente proibido o acesso ao interior dos fornos de secagem sem os devidos equipamentos de 
proteção contidos e orientados neste PPRA - Implementação a Curto Prazo.  
- Providenciar revisão da parte elétrica por profissional devidamente habilitado conforme NR 10 verificando 
todos os quadros de comando, chaves, tomadas de força, painéis de controle demais instalações elétricas. 
Implementação a Curto Prazo. 
- Revisar e enclausurar todos os quadros de comando existentes na empresa. Implementação a Curto Prazo. 
- Eliminar fios e extensões jogados pelo chão em áreas de acesso e circulação dos colaboradores. 
Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar dispositivos de acionamento e parada em todas as maquinas próximo ao ponto de operação em 
local visível e sem obstruções. Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar enclausuramento e colocação das proteções em todas as partes moveis, correias, esteiras e polias 
sem proteção em todas as maquinas e equipamentos existentes na empresa evitando assim possíveis acidentes. 
Implementação a Curto Prazo. 
 - Manter máquinas e equipamentos em bom estado de conservação. 
- Equipamentos que utilizam energia elétrica devem estar devidamente aterrados conforme NR10 item 10.2.8.3 
e Normas Internacionais vigentes - Implementação a Curto Prazo. 
- Melhorar sistema de climatização e iluminação em todo o ambiente da empresa. Implementação a Curto 
Prazo.   
- Manter o ambiente limpo e organizado a fim de evitar grande concentração de poeiras, obstrução das vias de 
acessos e principalmente que ocorram assim possíveis acidentes. Implementação a Curto Prazo. 
- Melhorar e ampliar sistema de mecanização para o transporte de vagonetas diminuindo assim o esforço físico 
realizado pelos colaboradores. Implementação a Curto Prazo. 
- Solucionar problemas de vazamentos existentes nas maquinas e equipamentos. Implementação a Curto 
Prazo. 
- Próximo ao reservatório de combustível (externo) providenciar sua devida sinalização e demarcação, pintura 
das tubulações conforme NR 26, providenciar placas de proibição e indicação da capacidade do tanque, isolar 
a área e permitir que somente pessoas autorizadas tenham acesso a este local. Implementação a Curto Prazo. 
- Desobstruir áreas de acesso próximo aos extintores, sinalizar e demarcar as áreas conforme determina a NR 
23. Implementação a Curto Prazo. 
- Treinar e capacitar colaboradores com treinamento pratico e teórico sobre técnica de prevenção e combate a 
incêndio. Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar controle interno sobre a validade e período de recarga dos extintores existente na empresa. 
Implementação a Curto Prazo. 
Obs: Sempre que um extintor de incêndio for utilizado providenciar imediatamente a sua substituição. 
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Medidas de Proteção Existentes: Protetor auditivo, protetor semifacial, luvas de raspa de couro e calçado de 
proteção.  
OUTRAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO: Todos os colaboradores têm a sua disposição armários individual 
com chaves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1.7 OPERADOR DE FORNO 
 
Atribuições: Responsável pelo controle de temperatura e alimentação do forno de queima bem como 
colocação e retirada dos vagões durante este processo. 
- Os riscos referentes a essa função estão expostos no quadro abaixo. 
 
8.1.8 QUEIMADOR 
 
Atribuições: Responsável pelo controle de temperatura e alimentação do forno de queima bem como 
colocação e retirada dos vagões durante este processo.  
 

Riscos ambientais (NR 9) 

Tipo: FÍSICO Embasamento Legal: NR 15 – Anexo 1 
EPI’s/EPC 
Existentes 

 
Agente 

 
Fonte 

 
Intensidade/ 
Concentração 

 
Exposição 

Eficaz 
Sim/Não 

 
 

Recomendações 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Níveis de 

intensidade no 
Anexo III 

 
 
 
 
 
 

 
Protetor 

auditivo tipo 
inserção 

 

Fornecer e tornar 
obrigatório o uso do 

protetor auditivo 
tipo concha com 

atenuação de 17 dB 
(NRRsf) quando os 
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Avaliação 
Quantitativa 

 
 
 
 
 
 

Sim 

Danos à saúde: Perda auditiva induzida pelo ruído, stress e insônia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo: FÍSICO Embasamento Legal: NR 15 – Anexo 3 
 

-------- 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

             
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 

 
Calçado de 
segurança e 

luvas de 
raspa de 
couro 

 

Fornecer e tornar 
obrigatório o uso de 

luva de raspa de 
couro, capacete e 

adaptador de 
alumínio c/ protetor 

facial c/ visor de 
policarbonato verde 



 
 

CAMETRA MEDICINA DO TRABALHO      
Centro de Atendimento em Medicina do Trabalho 
 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
Rua Alberto Pasqualine, Edifício Ouro Preto, n 25, sala304, Cep 97015010 - Fone: 3026-8911.                

27 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sim 

Danos à saúde: Fadiga, desidratação e cansaço.  
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RECOMENDAÇÕES QUANTO A OUTROS RISCOS 
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RECOMENDAÇÕES GERAIS:  
Quanto aos Riscos Ergonômicos (Posturas Inadequadas, Levantamento e Transporte de Peso e 
Movimentos Repetitivos): 
- Recomendamos realizar treinamento sobre posturas adequadas no trabalho, levantamento e transporte de peso 
e movimentos repetitivos; 
- Evitar levantar ou transportar materiais com mais de 23 kg sem auxilio de meios adequados para o transporte 
dos mesmo. 
- Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membro inferiores, coluna cervical e dorsal 
por breves periódicos, durante a jornada de trabalho; 
- Realizar períodos de descanso em posição diferente da de trabalho. Implementação a Médio Prazo 
  
- Quanto aos Riscos de Acidentes (Máquinas e Equipamentos, Correias e Polias sem Proteção) 
- Tomar cuidado na realização das tarefas diárias. 
- Fornecer e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção individual conforme recomendações 
contidas neste PPRA e com Certificado de Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego - 
Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar a todos os colaboradores treinamentos quanto ao uso e técnicas adequadas quanto a higiene e 
conservação destes equipamentos. Implementação a Curto Prazo.  
- Fica expressamente proibido o acesso ao interior dos fornos de secagem sem os devidos equipamentos de 
proteção contidos e orientados neste PPRA - Implementação a Curto Prazo.  
- Providenciar revisão da parte elétrica por profissional devidamente habilitado conforme NR 10 verificando 
todos os quadros de comando, chaves, tomadas de força, painéis de controle demais instalações elétricas. 
Implementação a Curto Prazo. 
- Revisar e enclausurar todos os quadros de comando existentes na empresa. Implementação a Curto Prazo. 
- Eliminar fios e extensões jogados pelo chão em áreas de acesso e circulação dos colaboradores. 
Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar dispositivos de acionamento e parada em todas as maquinas próximo ao ponto de operação em 
local visível e sem obstruções. Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar enclausuramento e colocação das proteções em todas as partes moveis, correias, esteiras e polias 
sem proteção em todas as maquinas e equipamentos existentes na empresa evitando assim possíveis acidentes. 
Implementação a Curto Prazo. 
 - Manter máquinas e equipamentos em bom estado de conservação. 
- Equipamentos que utilizam energia elétrica devem estar devidamente aterrados conforme NR10 item 10.2.8.3 
e Normas Internacionais vigentes - Implementação a Curto Prazo. 
- Melhorar sistema de climatização e iluminação em todo o ambiente da empresa. Implementação a Curto 
Prazo.   
- Manter o ambiente limpo e organizado a fim de evitar grande concentração de poeiras, obstrução das vias de 
acessos e principalmente que ocorram assim possíveis acidentes. Implementação a Curto Prazo. 
- Melhorar e ampliar sistema de mecanização para o transporte de vagonetas diminuindo assim o esforço físico 
realizado pelos colaboradores. Implementação a Curto Prazo. 
- Solucionar problemas de vazamentos existentes nas maquinas e equipamentos. Implementação a Curto 
Prazo. 
- Próximo ao reservatório de combustível (externo) providenciar sua devida sinalização e demarcação, pintura 
das tubulações conforme NR 26, providenciar placas de proibição e indicação da capacidade do tanque, isolar 
a área e permitir que somente pessoas autorizadas tenham acesso a este local. Implementação a Curto Prazo. 
- Desobstruir áreas de acesso próximo aos extintores, sinalizar e demarcar as áreas conforme determina a NR 
23. Implementação a Curto Prazo. 
- Treinar e capacitar colaboradores com treinamento pratico e teórico sobre técnica de prevenção e combate a 
incêndio. Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar controle interno sobre a validade e período de recarga dos extintores existente na empresa. 
Implementação a Curto Prazo. 
Obs: Sempre que um extintor de incêndio for utilizado providenciar imediatamente a sua substituição. 
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Medidas de Proteção Existentes: Protetor auditivo, luvas de raspa de couro e calçado de proteção.  
OUTRAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO: Todos os colaboradores têm a sua disposição armários individual 
com chaves. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.9 OPERADOR DE MAQUINA 
 
Atribuições: Responsável pelo controle e operação das máquinas e equipamentos usados na produção 
de telhas e tijolos, bem como manutenção das mesmas.  
 

Riscos ambientais (NR 9) 

Tipo: FÍSICO Embasamento Legal: NR 15 – Anexo I 
EPI’s/EPC 
Existentes 

 
Agente 

 
Fonte 

 
Intensidade/ 
Concentração 

 
Exposição 

Eficaz 
Sim/Não 

 
 

Recomendações 

 
Níveis de 

intensidade no 
Anexo III 

 
Protetor 

auditivo tipo 
inserção 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ruído 
 (Continuo ou 
Intermitente) 

 
 
 
 
 
 
 

Máquinas e 
Equipamentos 
(ruído interno 
da empresa) 

 
 
 
 
 

Avaliação 
Quantitativa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Habitual e 
Intermitente 

 
   

 

 
 
 
 
 
 

Sim 

Fornecer e tornar 
obrigatório o uso do 

protetor auditivo 
tipo concha com 

atenuação de 17 dB 
(NRRsf) quando os 

equipamentos 
estiverem ligados e 

durante a sua 
jornada de trabalho. 

Implementação a 
Curto Prazo.  

 
Fornecer e tornar 

obrigatório calçado 
de segurança. 

Implementação a 
Curto Prazo. 

Danos à saúde: Perda auditiva induzida pelo ruído, stress e insônia. 
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Tipo: QUÍMICO Embasamento Legal: NR 15 – Anexo XIII 
EPI’s/EPC 
Existentes 

 
Agente 

 
Fonte 

 
Intensidade/ 

Concentração 

 
Exposição 

Eficaz 
Sim/Não 

 
Recomendações

 
-------- 

 

 
Luvas de 
látex e 

calçados de 
segurança 

 

 
 

Hidrocarbonetos e Outros 
Compostos do Carbono 
(mistura - óleo diesel e 

querosene), usados como 
lubrificantes e desmoldantes. 

 

 
 
 

Manuseio das 
telhas e tijolos 
em fase inicial 
deste processo  

 
 

            
 
 

Avaliação 
Qualitativa 

 
 
 

   
 

Habitual e 
Intermitente 

 
 
 

Sim 

 
Fornecer e tornar 
obrigatório o uso 
de luvas de látex 

ou cremes de 
proteção, óculos e 

calçado de 
segurança.

Implementação a 
Curto Prazo.

Danos à Saúde: Dermatites de contato, ressecamento e descamação de pele. 

RECOMENDAÇÕES QUANTO A OUTROS RISCOS 
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RECOMENDAÇÕES GERAIS:  
Quanto aos Riscos Ergonômicos (Posturas Inadequadas, Levantamento e Transporte de Peso e Movimentos 
Repetitivos): 
- Recomendamos realizar treinamento sobre posturas adequadas no trabalho, levantamento e transporte de peso e 
movimentos repetitivos; 
- Evitar levantar ou transportar materiais com mais de 23 kg sem auxilio de meios adequados para o transporte dos mesmo.
- Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membro inferiores, coluna cervical e dorsal por breves 
periódicos, durante a jornada de trabalho; 
- Realizar períodos de descanso em posição diferente da de trabalho. Implementação a Médio Prazo 
  
- Quanto aos Riscos de Acidentes (Máquinas e Equipamentos, Correias e Polias sem Proteção) 
- Tomar cuidado na realização das tarefas diárias. 
- Fornecer e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção individual conforme recomendações contidas neste 
PPRA e com Certificado de Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego - Implementação a Curto 
Prazo. 
- Fornecer e tornar obrigatório o uso de óculos de proteção ao operador durante toda a jornada de trabalho - Implementação 
a Curto Prazo. 
- Providenciar a todos os colaboradores treinamentos quanto ao uso e técnicas adequadas quanto a higiene e conservação 
destes equipamentos. Implementação a Curto Prazo.  
- Manter a maquina em bom estado de conservação - Implementação a Curto Prazo. 
- Tomar cuidado no transporte e movimentação de cargas; 
- Deslocar-se pelo interior e pátio da empresa em velocidade de segurança; 
- Respeitar limites de cargas de acordo com o limite da maquina; 
- Não permitir que pessoas não habilitadas realizem processos de operação de carga e descarga. Implementação a Curto 
Prazo. 
- Equipamentos que utilizam energia elétrica devem estar devidamente aterrados conforme NR10 item 10.2.8.3 e Normas 
Internacionais vigentes - Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar revisão mecânica e da parte elétrica da maquina por profissional devidamente habilitado - Implementação a 
Curto Prazo.  
- Providenciar na manutenção a fim de eliminar vazamentos e evitar possíveis acidentes. Implementação a Curto Prazo.  
- Tomar os devidos cuidados quanto a recarga e validade do extintor existente – Implementação a Curto Prazo.   
- Melhorar sistema de climatização e iluminação em todo o ambiente da empresa. Implementação a Curto Prazo.   
- Manter o ambiente limpo e organizado a fim de evitar grande concentração de poeiras, obstrução das vias de acessos e 
principalmente que ocorram assim possíveis acidentes. Implementação a Curto Prazo. 
- Próximo ao reservatório de combustível (externo) providenciar sua devida sinalização e demarcação, pintura das 
tubulações conforme NR 26, providenciar placas de proibição e indicação da capacidade do tanque, isolar a área e permitir 
que somente pessoas autorizadas tenham acesso a este local. Implementação a Curto Prazo. 
- Desobstruir áreas de acesso próximo aos extintores, sinalizar e demarcar as áreas conforme determina a NR 23. 
Implementação a Curto Prazo. 
- Treinar e capacitar colaboradores com treinamento pratico e teórico sobre técnica de prevenção e combate a incêndio. 
Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar controle interno sobre a validade e período de recarga dos extintores existente na empresa. Implementação a 
Curto Prazo. 
Obs: Sempre que um extintor de incêndio for utilizado providenciar imediatamente a sua substituição. 
- Providenciar sinalização de segurança em todas as maquinas e equipamentos. Implementação a Curto Prazo. 
- Isolar pontas vivas e sinalizar estes locais a fim de evitar possíveis acidentes. Implementação a Curto Prazo. 
- Sinalizar saídas de emergência. Implementação a Curto Prazo. 
- Sinalizar todos os quadros de comando, painéis e caixas do força. Implementação a Curto Prazo. 
- Sinalizar todos os pontos e locais que possam proporcionar situações de risco, isolar a área caso julgue necessário e tomar 
as devidas medidas de segurança. Implementação a Curto Prazo. 
- Disponibilizar a todos os colaboradores armários individuais com chave. Implementação a Curto Prazo. 
- Disponibilizar a todos os colaboradores água potável e fresca em todos os setores da empresa. Implementação a Curto 
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Medidas de Proteção Existentes: Protetor auditivo, óculos e calçado de proteção.  
OUTRAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO: Todos os colaboradores têm a sua disposição armários individual com chaves.

 
 
 
 
8.2.0 MECANICO DE MANUTENÇÃO  
 
Atribuições: Realiza atividades de concerto e manutenção da maquinas e equipamentos, retirada e 
manutenção de motores, manutenção de esteiras e elevadores, manutenção e lubrificação das partes 
moveis das maquinas e equipamentos.  
Eventualmente realiza atividades de soldagem. 
 

Riscos ambientais (NR 9) 
Tipo: FÍSICO Embasamento Legal: NR 15 – Anexo 1 

EPI’s/EPC 
Existentes 

 
Agente 

 
Fonte 

 
Intensidade/ 
Concentração 

 
Exposição 

Eficaz 
Sim/Não 

 
 

Recomendações 

 
Níveis de 

intensidade no 
Anexo III 

 
Protetor 

auditivo tipo 
inserção 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ruído (Continuo e 
Intermitente) 

 
 
 
 
 
 

Máquinas e 
Equipamentos 
(ruído interno 
da empresa) 

 
 
 
 
 
 

Avaliação 
Quantitativa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Habitual e      
Intermitente 

 
   

 

 
 
 
 
 
 

Sim 

Fornecer e tornar 
obrigatório o uso do 

protetor auditivo 
tipo concha com 

atenuação de 17 dB 
(NRRsf) quando os 

equipamentos 
estiverem ligados e 

durante a sua 
jornada de trabalho. 

Implementação a 
Curto Prazo.  

 
Fornecer e tornar 

obrigatório calçado 
de segurança. 

Implementação a 
Curto Prazo. 

Danos à saúde: Perda auditiva induzida pelo ruído, stress e insônia. 
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Tipo: FÍSICO Embasamento Legal: NR 15 – Anexo XII 
 

------- 
 

Mascara p/ 
Soldagem, 
aventais de 

raspa de 
couro e 

calçados de 
segurança. 

 
 
 
 
 
 

Radiações Não-
ionizantes 

 

 
 
 
 
 
 

Solda Elétrica 
 

 
 
 
 

Avaliação 
Qualitativa 

 

 
 
 
 
 
 

Ocasional 
 
 
 

Sim 
 

Fornecer e tornar 
obrigatório o uso 
de máscara facial 

p/ soldagem c/ 
lentes filtrantes, 
luvas, mangotes, 

perneiras e 
aventais de raspa 
de couro, óculos e 

calçados de 
segurança. 

Implementação a 
Curto Prazo.  

Danos à saúde: Problemas do sistema respiratórios, queimaduras e câncer de pele.  
Tipo: QUÍMICO Embasamento Legal: NR 15 – Anexo XIII 

EPI’s/EPC 
Existentes 

 
Agente 

 
Fonte 

 
Intensidade/ 

Concentração 

 
Exposição 

Eficaz 
Sim/Não 

 
Recomendações 

 
-------- 

 

 
Calçado de 
segurança e 
óculos de 
proteção 

 

 
 
 
 

 
Hidrocarbonetos e 
Outros Compostos 
do Carbono (óleos 
minerais e graxa) 

 
Manuseio e 

manutenção de 
peças que 
contenham 
resíduos de 

graxa e óleos 
 

Lubrificação 
das partes 
moveis das 
maquinas e 

equipamentos 

             
 
 
 
 

Avaliação 
Qualitativa 

 
 
 

   
 
 
 

Habitual e 
Intermitente 

 

 
 
 

Sim 

Fornecer e tornar 
obrigatório o uso 
de luvas de PVC 

ou cremes de 
proteção, 
macacão,     

óculos e calçado 
de segurança. 

Implementação a 
Curto Prazo. 

 
Treinamentos 

periódicos quanto 
a importância do 
uso dos EPI’s. 

Danos à saúde: Dermatites de contato, ressecamento e descamação de pele. 
 
 
 

 
 
 

 
------ 

 

 
 
 

 
------- 

 

Fornecer e tornar 
obrigatório o uso 

de mascara P2 
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Avaliação 
Qualitativa 

 
 

Sim 
Danos à saúde: Problemas do sistema respiratório e irritações. 

  
RECOMENDAÇÕES QUANTO A OUTROS RISCOS 
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RECOMENDAÇÕES GERAIS:  
Quanto aos Riscos Ergonômicos (Posturas Inadequadas, Levantamento e Transporte de Peso e Movimentos 
Repetitivos): 
- Recomendamos realizar treinamento sobre posturas adequadas no trabalho, levantamento e transporte de peso e 
movimentos repetitivos; 
- Evitar levantar ou transportar materiais com mais de 23 kg sem auxilio de meios adequados para o transporte dos 
mesmo. 
- Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membro inferiores, coluna cervical e dorsal por breves 
periódicos, durante a jornada de trabalho; 
- Realizar períodos de descanso em posição diferente da de trabalho. Implementação a Médio Prazo 
  
- Quanto aos Riscos de Acidentes (Máquinas e Equipamentos, Correias e Polias sem Proteção) 
- Tomar cuidado na realização das tarefas diárias. 
- Fornecer e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção individual conforme recomendações contidas neste 
PPRA e com Certificado de Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego - Implementação a Curto 
Prazo. 
- Fornecer e tornar obrigatório o uso de óculos de proteção ao operador durante toda a jornada de trabalho - 
Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar a todos os colaboradores treinamentos quanto ao uso e técnicas adequadas quanto a higiene e conservação 
destes equipamentos. Implementação a Curto Prazo.  
- Manter a maquina em bom estado de conservação - Implementação a Curto Prazo. 
- Tomar cuidado no transporte e movimentação de cargas; 
- Deslocar-se pelo interior e pátio da empresa em velocidade de segurança; 
- Respeitar limites de cargas de acordo com o limite da maquina; 
- Não permitir que pessoas não habilitadas realizem processos de operação de carga e descarga. Implementação a Curto 
Prazo. 
- Equipamentos que utilizam energia elétrica devem estar devidamente aterrados conforme NR10 item 10.2.8.3 e Normas 
Internacionais vigentes - Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar revisão mecânica e da parte elétrica da maquina por profissional devidamente habilitado - Implementação 
a Curto Prazo.  
- Providenciar na manutenção a fim de eliminar vazamentos e evitar possíveis acidentes. Implementação a Curto Prazo
- Tomar os devidos cuidados quanto a recarga e validade do extintor existente – Implementação a Curto Prazo.   
- Melhorar sistema de climatização e iluminação em todo o ambiente da empresa. Implementação a Curto Prazo.   
- Manter o ambiente limpo e organizado a fim de evitar grande concentração de poeiras, obstrução das vias de acessos e 
principalmente que ocorram assim possíveis acidentes. Implementação a Curto Prazo. 
- Próximo ao reservatório de combustível (externo) providenciar sua devida sinalização e demarcação, pintura das 
tubulações conforme NR 26, providenciar placas de proibição e indicação da capacidade do tanque, isolar a área e 
permitir que somente pessoas autorizadas tenham acesso a este local. Implementação a Curto Prazo. 
- Desobstruir áreas de acesso próximo aos extintores, sinalizar e demarcar as áreas conforme determina a NR 23. 
Implementação a Curto Prazo. 
- Treinar e capacitar colaboradores com treinamento pratico e teórico sobre técnica de prevenção e combate a incêndio. 
Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar controle interno sobre a validade e período de recarga dos extintores existente na empresa. Implementação 
a Curto Prazo. 
Obs: Sempre que um extintor de incêndio for utilizado providenciar imediatamente a sua substituição. 
- Providenciar sinalização de segurança em todas as maquinas e equipamentos. Implementação a Curto Prazo. 
- Isolar pontas vivas e sinalizar estes locais a fim de evitar possíveis acidentes. Implementação a Curto Prazo. 
- Sinalizar saídas de emergência. Implementação a Curto Prazo. 
- Sinalizar todos os quadros de comando, painéis e caixas do força. Implementação a Curto Prazo. 
- Sinalizar todos os pontos e locais que possam proporcionar situações de risco, isolar a área caso julgue necessário e 
tomar as devidas medidas de segurança. Implementação a Curto Prazo. 
- Disponibilizar a todos os colaboradores armários individuais com chave. Implementação a Curto Prazo. 
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Medidas de Proteção Existentes: Protetor auditivo, botina, mascara p/ soldagem, aventais e luvas de raspa de couro. 
OUTRAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO: Todos os colaboradores têm armários individual com chaves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, manutenção das máquinas, 
e outras medidas que visem à 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 GERAIS 
 
NR-01 – Disposições Gerais: 
 
- Cabe ao Empregado, entre outras: 
- Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre Segurança e Medicina do 
Trabalho; 
- Elaborar Ordens de serviços sobre Segurança e Medicina do Trabalho, dando ciência aos 
colaboradores dos possíveis riscos existentes no ambiente de trabalho. 
- Informar aos colaboradores:  
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; 
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c) os resultados dos exames médicos e dos exames complementares aos quais os trabalhadores foram 
submetidos;  
d) os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho; 
 
NR-02 - Inspeção Prévia: 
 
-Esta Norma Regulamentadora estabelece a obrigatoriedade de todo o estabelecimento novo 
encaminhar ao órgão regional do MTE, uma declaração das instalações ou, solicitar deste mesmo 
órgão, que realize uma inspeção prévia, para fins de obtenção do CAI - Certificado de Aprovação de 
Instalações. 
-A inspeção prévia e a declaração de instalações são exigidas para assegurar que o estabelecimento 
inicie suas atividades livres de riscos de acidentes e/ou doenças do trabalho. 
O não cumprimento das exigências previstas na NR-02 impede o início do funcionamento das 
atividades do estabelecimento novo. 
 
NR-03 – Embargo ou Interdição: 
 
-Trata a Norma Regulamentadora em questão do ato de embargo ou de interdição, medidas 
promovidas pelo órgão competente do MTE que importam na paralisação total ou parcial da obra ou 
do estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, sempre que, através de laudo técnico, 
vier demonstrada a existência de grave e iminente risco ao trabalhador, considerada assim, toda 
condição ambiental de trabalho que possa causar acidente ou doença profissional com lesão grave à 
sua integridade física (do trabalhador). 
NR-04 –  Serviço Especializado em Engenharia de Segurança: 
 
- Segundo o preceito contido na NR em questão, as empresas que possuam empregados empregados 
regidos pela CLT, deverão manter ou não, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho, na forma estabelecida, considerando a graduação do risco da atividade 
principal da empresa e o número total de empregados existentes, conforme demonstrativos constantes 
no quadro II*, que integram a referida Norma (NR-04). 
- A empresa está desobrigada a implantar e manter em funcionamento o SESMT, de acordo com o 
dimensionamento previsto pela NR-04 QUADR II Mas esta deve designar um colaborador para 
cumprir com o objetivo desta NR, qual seja prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. 
 
NR-05 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho: 
 
-As empresas privadas, públicas e órgãos governamentais que possuam empregados regidos pela CLT 
ficam obrigados a organizar e manter em funcionamento uma Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes - CIPA, seguindo de alguns utens como número de funcionario, graude risco da empresa 
para assim determinar se a ou nao obrigatoriedade de implantação da CIPA. Os emquadramentos são 
feitos sobre QUADRO I E III DA NR 5.  
- A empresa está desobrigada de implantar e manter em funcionamento a CIPA, de acordo com o 
dimensionamento previsto pela NR-05. Mas esta deve designar um colaborador para cumprir com o 
objetivo desta NR, qual seja prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. 
 
NR-06 – Equipamento de Proteção Individual – EPI: 
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- A empresa é obrigada a fornecer aos colaboradores, gratuitamente, EPI adequado ao risco e em 
perfeito estado de conservarão e funcionamento, com o respectivo C.A (Certificado de Aprovação) 
expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), nas seguintes circunstâncias; 
- Sempre que as medidas de proteção coletivas forem tecnicamente inviáveis ou não oferecerem 
completa proteção contra risco; 
- Para atender as situações de emergência. 
 
CONSIDERAÇÕES SOBRE EPI 
  
Para utilizar do EPI no âmbito deste programa, devem-se considerar as normas legais e administrativas 
em vigor e envolver no mínimo: 

a) Seleção do EPI adequado tecnicamente ao risco a que o colaborador está exposto e à atividade 
exercida, considerando-se a eficiência necessária para o controle da exposição ao risco e o conforto 
oferecido segundo avaliação do trabalho usuário;  

b) Programa de treinamento dos colaboradores quanto à sua correta utilização e orientação sobre 
as limitações de proteção que o EPI oferece; 

c) Estabelecimento de normas ou procedimentos para promover o fornecimento, o uso, a guarda, 
a higienização, a conservação, a manutenção e a reposição do EPI, visando garantir as condições de 
proteção originalmente estabelecidas; 

d) Caracterização das funções ou atividades dos colaboradores, com a respectiva identificação dos 
EPI’s utilizados para os riscos ambientais; 

e) Fornecer somente EPI’s com CA – Certificado de Aprovação expedido pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego e que estejam dentro do prazo de validade; 

f) Adotar ficha individual de EPI para comprovação da entrega e controle estatístico, na qual 
conste, no mínimo, a data do fornecimento, o número do CA e assinaturas do funcionário usuário.    
 
A NR 06, em seus itens 6.6. e 6.7, estabelece as obrigações do empregador e dos colaboradores 
quando aos EPI’s: 
 
*É OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR: 
 - Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade; 
- Exigir seu uso; 
- Fornecer aos colaboradores somente EPI’s aprovados pelo órgão competente em matéria de 
segurança e saúde no trabalho; 
- Orientar e treinar os colaboradores sobre o uso adequado, guarda e conservação; 
- Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado; 
- Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica;  
- Comunicar ao MTE qualquer irregularidade  observada. 
 
*É OBRIGAÇÃO DO COLABORADOR: 
- 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; 
- Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.   
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NR-07 – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional: 
 
- Estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte do empregador, do Programa 
de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da 
saúde do conjunto dos seus trabalhadores. 
 
NR-08 – Edificações: 
     
- Os pisos dos locais de trabalhos não devem apresentar saliências e nem depressões que prejudiquem 
a circulação de pessoas ou a movimentação de materiais. 
- Nos pisos, escadas, rampas, corredores e passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo de 
escorregamento, deve-se empregar materiais ou processos antiderrapantes. 
- As rampas e escadas fixadas de qualquer tipo devem ser constituídas de acordo com as normas 
técnicas oficiais e mantidas em perfeito estado de conservação. 
 
NR-09 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais: 
 
- Estabelece a norma, em foco, a obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os 
empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais - PPRA. Devem constituir objeto do PPRA os riscos ambientais, agentes físicos, 
químicos e biológicos existentes no ambiente do trabalho e que possam causar danos a saúde do 
trabalhador. 
NR-10 – Instalações Elétricas: 
 
- Todas as máquinas e equipamentos que utilizem energia elétrica deverão ter aterramento, devendo 
obedecer ao disposto nesta Norma. Recomenda-se a realização de revisões periódicas em toda a rede 
elétrica, verificando pontos que necessitem de correções adequado-a ao estabelecido no subitem 10.2, 
com especial atenção para sobrecarga elétrica, fiação com emendas e sem proteção. 
NOTA:  Os serviços de manutenção e/ou reparos em partes de instalações elétricas, sob tensão, só 
podem ser executadas por profissionais qualificados, devidamente treinados, em cursos especializados, 
com emprego de ferramentas e equipamentos especiais, atendendo os requisitos tecnológicos e as 
prescrições prevista no subitem 10.1.2 
 
NR-11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseios de Materiais: 
  
- O material armazenado deverá ser disposto de forma a evitar a obstrução de portas, equipamentos 
contra incêndio, saídas de emergências, etc; 
- O material empilhado deverá ficar afastado da  estrutura lateral a uma distancia de, no mínimo, 50 
centímetros; 
- A disposição dos materiais não deverá dificultar o trânsito, a iluminação e o acesso às saídas de 
emergência; 
- O armazenamento deverá obedecer a requisitos de segurança para cada tipo de material.  
 
NR-12 – Máquinas e Equipamentos 
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- As maquinas e os equipamentos devem ser dotados de dispositivos de partida e parada e outros que 
se fizerem necessários para a prevenção de acidentes do trabalho. 
- Os reparos, limpeza e ajuste somente poderão ser executados com as maquinas paradas, salvo quando 
o movimento for indispensável para à realização do ajuste. 
- As maquinas e equipamentos devem ter suas transmissões de força enclausuradas dentro de uma 
estrutura ou devidamente  isolada por anteparos adequados 
- As maquinas e os equipamentos que utilizarem energia elétrica devem ser aterrados conforme 
previsto na NR - 10  
 
NR-13 – Caldeiras e Vasos Sob Pressão: 
 
- Norma que regulamenta os requisitos de segurança a serem observados em todos os aspectos 
relacionados a caldeiras e vasos sob pressão. 
Recomenda-se a realização de inspeções periódicas de segurança nos compressores de ar, caldeiras e 
demais vasos de pressão existentes na empresa, com o intuito de prevenir ou corrigir possíveis falhas 
que possam causar acidentes, com emissão de laudo técnico por profissionais legalmente habilitados, 
conforme determina a NR 13.  
 
NR-14 – Fornos: 
 
- Esta Norma Regulamentadora trata especificamente da utilização de fornos, especificando os 
critérios e exigências que devem ser observados na construção e instalação destes equipamentos. 
- Os fornos, para qualquer utilização, devem ser construídos solidamente, revestidos com material 
refratário, de forma que o calor radiante não ultrapasse os limites de tolerância estabelecidos pela 
Norma Regulamentadora - NR 15. 
- Devem ser instalados de forma a evitar acúmulo de gases nocivos e altas temperaturas em áreas 
vizinhas, ou seja, em locais adequados, oferecendo o máximo de segurança e conforto aos 
trabalhadores. 
 
NR-15 – Atividades e Operações Insalubres (Anexos 01 a 14): 
 
- Consideram-se atividades insalubres aquelas, que, por sua natureza, condições ou métodos de 
trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados 
em razão da natureza, intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. 
- A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer com a adoção de medida de ordem 
geral que conserve o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância e/ou com a utilização de 
equipamento de proteção individual. 
- A adoção de medida de ordem coletiva implica na implantação dos denominados 
Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC - e a medida de ordem individual implica na implantação de 
- Equipamentos de Proteção Individual - EPI. 
 
NR-16 – Atividades e Operações Perigosas: 
 
- São consideradas atividades e operações perigosas as constantes dos Anexos nº 1 e 2 desta NR, 
EXPLOSIVOS e INFLAMÁVEIS, respectivamente. Também, temos as atividades e operações 
perigosas com RADIAÇÕES IONIZANTES ou SUBSTÂNCIAS 
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RADIOATIVAS, Anexo acrescentado pela Portaria 3.393/87 e pela Portaria 518/03. E nos trabalhos 
com ENERGIA ELÉTRICA regulamentada pelo Decreto 93412/86. 
- São consideradas em condições de periculosidade as atividades ou operações executadas com 
explosivos sujeitos a degradação química ou autocatalítica; ação de agentes exteriores, tais como calor, 
umidade, faíscas, fogo, fenômenos sísmicos, choque e atritos. Entretanto a empresa não deposita nem 
muito menos manipula com tais produtos. 
- As operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, em quaisquer quer 
vasilhames e a granel, são considerados em condição de periculosidade, com exclusão para o 
transporte em pequenas quantidades, até o limite de 200 litros para os inflamáveis líquidos e 135 kg 
para os inflamáveis gasosos liquefeitos. As quantidades de inflamáveis, contidas nos tanques de 
consumo próprio dos veículos não serão consideradas para efeito desta Norma. 
 
NR-17 – Ergonomia: 
 
- Quanto aos Riscos Ergonômicos decorrentes das posturas adotadas para o desenvolvimento das 
atividades, recomenda-se aos funcionários que procurem manter-se na posição anatômica (coluna reta) 
e que realizem intervalos de descanso em posição diferente da de trabalho. 
- Quanto aos riscos decorrentes do levantamento e transporte de peso, recomenda-se que nunca seja 
transportado caixa, volumes e objetos acima de 23 Kg para um transporte contínuo de cargas sem o 
auxilio de equipamentos para este transporte. 
- Para atividade em que os trabalhos devam ser realizados na posição em pé, devem ser colocados 
assentos para descanso em locais em que possam ser utilizados por todos os colaboradores durante 
possíveis horários de descanso e pausas (subitem 17.3.5).  
- Recomenda-se a realização de treinamentos periódicos para esclarecer aos colaboradores sobre os 
métodos e ações a serem desenvolvidas visando a saúde e integridade física dos colaboradores e 
medidas para prevenir acidentes. 
 
NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção: 
 
- Esta Norma Regulamentadora estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de 
organização, que objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas de proteção e 
segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 
- O seu campo de aplicação estende-se para todo o meio ambiente de trabalho e não somente para os 
canteiros de obra ou frente de serviços e ainda, para todos os segmentos da indústria da construção, 
não limitado ao universo da construção civil. Através desta NR, foi introduzido o planejamento prévio 
das medidas de segurança e saúde do trabalho através do PCMAT, com ênfase aos aspectos de 
treinamento e qualificação da mão de obra do setor. 
 
NR-19 – Explosivos: 
 
- Trata a Norma Regulamentadora, em questão, sobre o depósito, manuseio e armazenagem de 
substâncias explosivas, estabelecendo os requisitos e critérios que devem ser observados na construção 
dos depósitos e locais de armazenagem, no transporte e no manuseio de explosivos. 
 
NR-20 – Líquidos Combustíveis e Inflamáveis: 
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LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS 
- É todo aquele que possua ponto de fulgor igual ou superior a 70ºC e inferior a 93,3ºC e é considerado 
líquido combustível de classe III. 
 
LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS 
- É todo aquele que possua ponto de fulgor inferior a 70ºC e, quando tiver o ponto de fulgor abaixo de 
37,7ºC será classificado como líquido combustível de classe I e, quando tiver o ponto de fulgor 
superior a 37,7ºC e inferior a 70ºC será classificado como líquido combustível de classe II. 
 
NR-21 – Trabalho a Céu Aberto: 
 
- Esta Norma Regulamentadora define as medidas especiais que devem ser exigidas nos trabalhos 
realizados a céu aberto, visando proteger a saúde e integridade física do trabalhador. 
 
NR-22 – Trabalhos Subterrâneos 
 
- Estabelece normas sobre segurança e medicina do trabalho para atividades desenvolvidas no subsolo, 
na exploração de minas. 
 
 
NR-23 – Proteção Contra Incêndio: 
 
Elaboração do PPCI (Programa de Prevenção e Combate a Incêndio) 
Inspeção: Mensalmente deverá ser realizada inspeção visual nos extintores de incêndio, verificando-se 
seu aspecto externo, os lacres, os manômetros e os bicos das válvulas se não estão entupidos. 
Localização: Os extintores devem ser colocados em local de fácil visualização e acesso e onde haja 
menos probabilidade de fogo bloquear o seu acesso, sendo que a parte superior não deve ser fixada a 
mais de 1,60m acima do piso. 
Sinalização: Os locais destinados aos extintores devem ser sinalizados por um circulo vermelho ou 
por uma seta larga, vermelha, com bordas amarelas. Deve ser pintada de vermelho uma área de no 
mínimo 1,00m (um metro) x 1,00m (um metro) do piso embaixo do extintor, a qual não poderá ser 
obstruída por forma nenhuma. 
Treinamento: Deve der realizado periodicamente exercícios de alerta e combate ao fogo, sob a 
direção de pessoas capazes, como se fosse um caso real de incêndio. Sugere-se a realização deste 
treinamento na substituição da carga vencida dos extintores de incêndio.  
 
NR-24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho 
 
Instalações Sanitárias: 
- As áreas destinadas as sanitários deverão atender as dimensões mínimas necessárias. È considerado 
satisfatório a metragem de  1 metro quadrado para cada 20 colaboradores em atividades. 
- Os locais onde se encontrarem os sanitários deverão ser submetidos a processo permanente de 
higienização, desprovidos estes de quaisquer odores durante a jornada de trabalho. 
- O mictório devera ser de porcelana ou outro metal equivalente, liso e impermeável. 
- O lavatório devera ser provido de material para limpeza, enxugo ou secagem das mãos, ficando 
proibido o uso de toalhas coletivas 



 
 

CAMETRA MEDICINA DO TRABALHO      
Centro de Atendimento em Medicina do Trabalho 
 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
Rua Alberto Pasqualine, Edifício Ouro Preto, n 25, sala304, Cep 97015010 - Fone: 3026-8911.                

44 

- No conjunto de instalações sanitárias será exigido um lavatório para cada 10 colaboradores. 
- Os chuveiros poderam ser de metal ou plástico, onde será exigido um chuveiro para cada 
10colaboradores nas atividades ou operações insalubres ou nos trabalhos com exposição a substancias 
tóxicas. 
Vestiários: 
- Em todos os estabelecimentos industriais e naqueles em que a atividade exija troca de roupas, haverá 
local apropriado para vestiário dotado de armários individuais, observada a separação dos sexos. 
- A área de um vestiário será dimensionada em função de no mínimo 1,50 metros quadrados  para cada 
colaborador 
Armários: 
- Os armários de compartimentos duplos terão as seguintes medidas: 
• 1,20 m (um metro e 20 centímetros) de altura por 0,30 (trinta centímetros) de largura e 0,40 
(quarenta centímetros) de profundidade. 
• Os de um só compartimento terão  as dimensões mínimas de 0,80 (oitenta centímetros) de 
altura por 0,30 (trinta centímetros) de largura e 0,80 (oitenta centímetros) de profundidade. 
Refeitório: 
- Nos estabelecimentos que trabalhem mais de 300 colaboradores é obrigatória a existência de 
refeitório, não sendo permitido aos colaboradores tomarem suas refeições em outro local do 
estabelecimento. 
- Já nos estabelecimentos que trabalhem mais de 30 até 300 colaboradores, embora não seja exigido o 
refeitório, deverão ser asseguradas aos colaboradores, condições suficientes de conforto para a ocasião 
das refeições. 
- As condições de conforto que trata o item 24.3.15, deverão preencher preencher os seguintes 
requisitos mínimos: 
• Local adequado, fora da área de trabalho. 
• Piso lavável 
• Limpeza, arejamento e boa iluminação. 
• Mesas e assentos em numero correspondente ao de usuários. 
• Lavatórios e pias instalados nas proximidades ou no próprio local 
• Fornecimento de água potável aos colaboradores. 
• Estufa, fogão ou similar para aquecer as refeições. 
 
NR-25 – Resíduos Industriais: 
 
- A empresa deve controlar a emissão de resíduos, sejam gasosos, líquidos e sólidos, de forma que não 
possam causar poluição do local de trabalho, bem como do meio ambiente. Para tal, a mesma deve 
depositar tais resíduos em locais apropriados, conforme normas dos órgãos que regulam tal 
procedimento (FEPAM, Secretaria da Saúde, IBAMA, etc.). 
  
  NR-26 – Sinalização de segurança: 
 
- Adotar sinalização de segurança com objetivo de prevenir acidentes, identificar EPI’s que devem ser 
utilizados, delimitar áreas e advertir sobre riscos nos locais de trabalho. 
 
NR-27 – Registro Profissional do Técnico de Sugurança do Trabalho no Ministério: 
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- Regulamenta o exercício da profissão de Técnico de Segurança do Trabalho, estabelecendo os 
requisitos e critérios exigidos para concessão do registro profissional. 
 
NR-28 – Fiscalização e Penalidades 
 
- Essa norma trata da ação fiscalizadora dos Agentes de Inspeção do Trabalho do TEM nas empresas, 
visando à garantia do cumprimento das disposições legais e regulamentares vigentes, relativas à 
segurança e saúde do trabalhador, e da aplicação das penalidades previstas para cada caso, de 
conformidade com o disposto no quadro de gradação das multas e no quadro de classificação das 
infrações (Anexos I e II integrantes da NR-28). 
 
NR-29 – Segurança e Saúde no Trabalho Portuário: 
 
- A vigésima nona norma regulamentadora do trabalho urbano estabelece os requisitos mínimos de 
segurança para o trabalho portuário. Trata da regulamentação quanto à proteção obrigatória contra 
acidentes e doenças profissionais, facilitar os primeiros socorros a acidentados e alcançar as melhores 
condições possíveis de segurança e saúde aos trabalhadores portuários que estejam desenvolvendo 
operações tanto a bordo como em terra, assim como demais trabalhadores que exerçam atividades nos 
postos organizados e instalações portuárias de uso privativo e retro portuários, situados dentro ou fora 
da área do porto organizado. 
 
NR-30 – Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário: 
 
- É a Norma Regulamentadora elencada na Portaria 3.214/78 e trata da determinação dos objetivos 
para a proteção e a regulamentação das condições de saúde e segurança de todos os trabalhadores 
aquaviários, que se aplica a todos trabalhadores das embarcações comerciais, de bandeira nacional, 
bem como as de bandeiras estrangeiras, no limite do disposto da Convenção da OIT no 147 - Normas 
Mínimas para Marinha  
- Mercantes utilizadas no transporte de mercadorias ou de passageiros. Trata também das 
competências, composição de Grupo de Segurança e Saúde do Trabalho a Bordo - GSSTB, do 
PCMSO, alimentação, conforto a bordo, cozinha, instalações sanitárias, nos trabalhos de limpeza e 
manutenção das embarcações. 
 
NR-31 – Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, 
Pecuária Sivicultura, Exploraração Florestal e Aqüicultura:  
 
- Criada pela Portaria nº 86, de 03 de Março de 2005, esta Norma Regulamentadora tem por objetivo 
estabelecer os preceitos a serem observadas na organização e no ambiente de trabalho, de forma a 
tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento das atividades da agricultura, pecuária, 
silvicultura, exploração florestal e aqüicultura com a segurança e saúde e meio ambiente do trabalho. - 
Aplica-se a quaisquer atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e 
aqüicultura, bem como às atividades de exploração industrial desenvolvidas em estabelecimentos 
agrários, verificada as formas de relações de trabalho e emprego e o local das atividades. 
 
NR-32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde: 
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- Esta Norma Regulamentadora - NR tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a 
implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, 
bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Esta norma 
aplica-se a qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população, e todas as 
ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de 
complexidade, sejam hospitais ou consultórios médicos em geral. 
 
NR-33 – Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados: 
 
- Esta Norma tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos para identificação de espaços 
confinados e o reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos existentes, de forma a 
garantir permanentemente a segurança e saúde dos trabalhadores que interagem direta ou 
indiretamente nestes espaços.  
- Entende-se por Espaço Confinado qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana 
contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para 
remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio. 
 
Observações importantes: A execução do PPRA e de seu Cronograma de Ações deve ficar a cargo 
da direção, gerência, chefias e de todos os funcionários da empresa. Por outro lado, para que a empresa 
consiga chegar a seu objetivo no tocante a segurança do trabalho e doenças ocupacionais, se faz 
necessário que a mesma tome algumas medidas de conscientização e informação, com o objetivo de 
fazer com que os funcionários fiquem atualizados em relação aos riscos inerentes ao trabalho e aos 
EPI's utilizados e/ou implantados na empresa através das orientações repassada pela medicina do 
trabalho. 
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11 CONCLUSÃO 
   

Buscando atender às determinações legais, conclui-se o presente trabalho salientando 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 saúde 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, os Serviços de Medicina Ocupacional da CAMETRA MEDICINA DO 
TRABALHO , colocam-se ao seu inteiro dispor para toda e qualquer assessoria técnica legal que vise 
ao esclarecimento de eventuais dúvidas. 

  
 
Santa Maria, Julho de 2009. 
 
 

__________________________________ __________________________________ 
  Dra. Liliani Brum Cleber Pires Félix 

 Médica do Trabalho Técnico em Segurança do Trabalho 
CRM – 24.939 Registro nº. 7394  
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 ANEXO I - MODELO DE FICHA DE CONTROLE DE EPI: 

 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 

NOME: 
 

DATA ADMISSÃO:                                          FUNÇÃO:                   
 

RECIBO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I .) 

Recebi da Empresa DESCONZI & CIA LTDA , para serem usados no desempenho de minhas 

funções, os EPI abaixo especificados, seguidos de respectivo treinamento para sua utilização e 

conservação, ministrado pela empresa Cametra, comprometendo-me neste ato a restituí-los em 

perfeitas condições de uso e funcionamento se, porventura, ocorrer a rescisão do Contrato de Trabalho, 

em qualquer de suas modalidades. 

Estou ciente e de pleno acordo de que sou o responsável pela conservação dos mesmos, 

devendo usá-los somente nos ambientes e horário de trabalho, e os indenizarei em seu valor integral 

por perda ou danos a eles causados, que não sejam decorrentes da indenização referida, no caso do 

meu não cumprimento ao acima disposto. 

 Estou ciente de que o não uso desses EPI será considerado insubordinação, sujeita às sanções 

disciplinares previstas na legislação trabalhista, inclusive a do Art. 482, letra “H”, da CLT. Minha 

assinatura ou rubrica aposta no local indicado nesta ficha confirmam minha concordância. Recebi,  

gratuitamente, os materiais abaixo discriminados.  
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__________________________ 

                                                    Assinatura 

 ANEXO II - NÍVEIS DE ILUMINAMENTO: 
 

 

SETOR LOCAL NÍVEL MEDIDO RECOMENDADO 

ADMINISTRATIVO 
Ambiente Geral 295 Lux 300 Lux 

Mesa I 267 Lux 300 Lux 
Mesa II 241 Lux 300 Lux 

Administrativo (Recepção) 

Computador 243 Lux 500 Lux 
Ambiente Geral 245 Lux 300 Lux 

Mesa 236 Lux 300 Lux Escritório II 
Computador 233 Lux 500 Lux 

FABRICA 
Produção  Ambiente Geral 306 Lux 300 Lux 
Secagem Ambiente Geral 078 Lux 300 Lux 
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Carga Ambiente Geral 079 Lux 300 Lux 
Descarga Ambiente Geral 1945 Lux 300 Lux 

Escritório – Produção Ambiente Geral 310 Lux 300 Lux 
Deposito I Ambiente Geral 098 Lux 200 Lux 
Deposito II Ambiente Geral 103 Lux 200 Lux 

Almoxarifado Ambiente Geral 098 Lux 200 Lux 
Deposito de Telha Ambiente Geral 112 Lux 200 Lux 

Manutenção Ambiente Geral 035 Lux 300 Lux 
Produção de Telhas Ambiente Geral 30,5 Lux 300 Lux 

Guilhotina Hidráulica  Ambiente Geral 218 Lux 300 Lux 
Fornos de  Ambiente Geral 007 Lux 300 Lux 
Exaustor Ambiente Geral 010 Lux 300 Lux 
Gerador Ambiente Geral 047 Lux 300 Lux 

 

Observações: Segundo a NBR – 5413 entendem-se por Iluminação Adequada aquela que 

apresenta Níveis Iguais ou Superiores ao Recomendado pela Norma. As medidas foram realizadas em 

dia parcialmente nublado. Para melhorar os níveis de iluminância, recomenda-se: Manutenção das 

lâmpadas queimadas ou com defeito, mudança de lay out para aproveitamento da iluminação natural, 

realização de um projeto luminotécnico por profissional habilitado para aumentar a potência ou 

número de lâmpadas.  

 

 

 

 ANEXO IlI- NÍVEIS DE  RUÍDO 
 

SETOR VALOR 
MEDIDO 

Nível de Ruído 
Permitido dB (A) 

Máxima Exposição 
Diária Permissível 

RUIDO DOS AMBIENTES DE TRABALHO 

Produção  86,2 dB (A) 8 horas 

Secagem  77,3 dB (A) 8 horas 

Carga  78,3 dB (A) 8 horas 

Queima  76,8 dB (A) 8 horas 

Descarga  68,3 dB (A)  

85 dB (A) 

8 horas 

MAQUINAS MANUTENÇÃO 

Poli corte 101,2 dB (A) 45 minutos 
Furadeira 88,9 dB(A) 4 horas e 30 minutos 

Serra Circular 101,1 dB(A) 

85 dB (A) 

45 minutos 
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MAQUINAS PRODUÇÃO DE TIJOLOS 
Desintegrador 83,1 dB(A)  8 horas 

Laminador  85,3 dB(A) 8 horas 
Maromba 86,6 dB(A) 6 horas 

Cortador Pneumático 89,3 dB(A) 

85 dB (A) 

4 h e 30 min 

MAQUINAS PRODUÇÃO DE TELHAS 
Desintegrador 84,2 dB(A) 8 horas 

Prensas 88,1 dB(A) 5 horas 
Esteiras 78,4 dB(A)  

85 dB (A) 

8 horas 

DIVERSOS 
Compressor 87,9 dB(A) 5 horas 

Exaustor Secador 83,4 dB(A) 8 horas 

Rachador de Lenha 69,1 dB(A) 8 horas 

Compressor Móvel 87,3 dB(A) 6 horas 

Empilhadeira  92,3 dB(A) 6 horas 
Carregadeira 89,3 dB(A) 

85 dB (A) 

4 h e 30 min 
   

OBS: Alguns dos níveis de ruído das máquinas e equipamentos ultrapassam o nível de ruído 

permitido, portanto deverá ser utilizada proteção auditiva sempre que estas citadas acima estiverem 

ligadas. 

  
 

ANEXO V – CRONOGRAMA ANUAL DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES DA PPR A
Prazos  ANO DE 2009 item 
Atividades  Ações jan fev mar abr maio jun jul ago set

01 PPRA-
Documento 
Base  

Elaboração           

 PPRA Avaliação anual          
 PCMSO Elaboração           
 PCMSO Revisão           
 EPI Treinamento                                                                                                                                                                                                                                                            

AGENDAMENTO A CRITÉRIO DA EMPRESA 
 Técnica   Treinamento           
 Enfermagem  Treinamento           
 Psicologia  Treinamento           
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* o uso do equipamento de proteção individual, deve ser obrigatório por todos os colaboradores, cabendo-lhes advertências caso não houver o uso por 
parte dos mesmos. 
* cabe ao empregador a implantação das recomendações contidas neste programa, ficando o mesmo responsável pela adequação das datas a serem 
estabelecidas dentro do prazo de 1 ano.      

 
 
 
 


