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1 – INTRODUÇÃO:

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA visa a preservação da saúde e a 

integridade física dos trabalhadores, através de uma avaliação sistêmica dos riscos ambientais.

O PPRA, tem como finalidade avaliar, classificar, quantificar os agentes ambientais, além de 

indicar  as  alternativas  possíveis  para  o  tratamento  dos  mesmos.  Possibilitando  ainda  o 

conhecimento da dimensão dos riscos envolvidos nas atividades laborais, para que a empresa possa 

prever  e  programar  as  ações  para  controlar,  minimizar  e/ou  eliminar  os  riscos  existentes  no 

ambiente de trabalho, pois no  PPRA  inclui-se metas e prazos para implementação das medidas 

recomendadas e necessita que a empresa forneça recursos para implantação das medidas.

As  análises,  interpretações  e  recomendações  constantes  neste  PPRA  estão  baseadas  em 

dados  analisados  durante  as  visitas  nas  instalações  da  empresa.  Por  este  motivo,  qualquer 

modificação de produção, área física e/ou equipamentos poderá alterar as conclusões do trabalho, 

sendo necessárias novas avaliações com o objetivo de atualização do programa.

Para a viabilização das medidas  propostas é necessário,  além da análise  do programa,  a 

cooperação de todos aqueles que, direta ou indiretamente, estejam comprometidos com as questões 

ligadas à Saúde , Higiene e Segurança do Trabalho.
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2 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

Entende-se por Riscos Ambientais os riscos existentes no ambiente de trabalho capazes 

de causar danos à saúde do trabalhador, em função de sua natureza, concentração, intensidade e 

tempo de exposição.

Os riscos ambientais podem ser classificados como:

— 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 não-ionizantes, bem como o infra-som e o ultra-som;

— Riscos Químicos (NR-15 anexos XI a XIII):  todas as substâncias,  compostos  ou 

produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, 

névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição possam ter 

contato ou serem absorvidas pelo organismo através da pele ou por ingestão;

— Riscos Biológicos (NR-15 anexo XIV): são as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, 

protozoários, vírus, entre outros, que possam vir a causar doenças ao trabalhador;

— Riscos Ergonômicos (NR-17): são considerados aqueles cuja relação do trabalho 

com o homem causam desconforto ao mesmo, podendo causar danos à sua saúde tais como esforço 

físico intenso, postura inadequada, ritmos excessivos, monotonia e repetitividade e outros fatores 

que possam levar ao Stress físico e/ou psíquico;

—  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.
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3 - OBJETO E CAMPO DE APLICAÇÃO:

3.1 - Da Obrigatoriedade Legal:

O PPRA está baseado na Portaria no 25 de 29 de dezembro de 1994, a qual dá nova redação 

à Norma Regulamentadora NR-9, instituída pela Portaria no 3214 de 08 de julho de 1978, Título II 

da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

3.2 - Das Fases:

Conforme determinação legal,  o desenvolvimento deste  programa abrangerá as seguintes 

fases:

3.2.1 - Antecipação:

Envolvendo a análise de projetos de novas instalações , métodos ou processos de trabalho, 

ou de modificação dos já existentes, visando identificar os riscos potenciais e introduzir medidas de 

proteção para a sua redução ou eliminação.

3.2.2 - Reconhecimento:

Envolvendo a identificação dos  riscos,  determinação e  localização das  fontes  geradoras, 

possíveis trajetórias e meios de propagação dos agentes no ambiente de trabalho, das funções e 

determinação  do  tipo  de  exposição,  o  número  de  trabalhadores  expostos  aos  riscos  e  a 

caracterização de suas atividades, danos à saúde decorrentes do tipo de atividade, bem como das 

medidas de controle já existentes e também a obtenção de dados existentes na empresa, indicativos 

de possíveis comprometimento com a saúde decorrente do tipo de atividade.

3.2.3 - Avaliação:

Envolvendo medidas de avaliação quantitativa para comprovar a exposição e/ou inexistência 

dos  riscos,  para  dimensionar  a  exposição  e  fornecer  subsídios  técnicos  para  a  proposição  de 

medidas de controle.

3.2.4 - Controle:

Envolvendo a implementação das medidas necessárias para a eliminação ou minimização 

dos riscos ambientais. O presente relatório especifica as fases a serem exercidas sobre as fontes dos 

riscos  ambientais  detectados,  especialmente  aqueles  que  excedem  os  limites  de  tolerância 

estabelecidos pela NR-15 da Portaria 3214/78.
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3.3 - Das Responsabilidades:

A Portaria no 25 de 29 de dezembro de 1994 especifica as responsabilidades do seguinte 

modo:

3.3.1 - Do Empregador:

Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA, como atividade permanente 

da empresa ou instituição.

3.3.2 - Dos Trabalhadores:

Colaborar e participar na implementação do PPRA, seguindo suas orientações e informar 

quaisquer alterações que possam implicar em riscos à saúde dos trabalhadores.

3.4 - Da Articulação:

O PPRA é parte integrante de um conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo 

da preservação da saúde e integridade física dos trabalhadores,  devendo estar articulado com o 

disposto  nas  demais  Normas  Regulamentadoras,  em  especial  com  o  Programa  de  Controle 

Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) cuja obrigatoriedade de elaboração e implementação por 

parte de todos os empregadores é dada pela Portaria no 24 de 29 de dezembro de 1994 (NR-7).

O  PCMSO  tem  por  objetivo  realizar  avaliações  clínicas  que  permitam  diagnosticar  os 

agravos  à  saúde  relacionados  ao  trabalho.  O  PPRA  articula-se  com  o  PCMSO  de  maneira  a 

identificar os riscos que possam originar os agravos à saúde diagnosticados e sugerir medidas para o 

seu controle ou eliminação.

Os  parâmetros  e  diretrizes  a  serem  observados  na  execução  deste  PPRA  podem  ser 

ampliados mediante negociação coletiva de trabalho.

3.5 -Dos Resultados:

As ações propostas neste PPRA, a serem desenvolvidas na empresa, devem ser amplamente 

divulgadas de maneira a informar os trabalhadores sobre os riscos nos locais de trabalho e sobre os 

meios disponíveis para permitir a prevenção e/ou atenuação dos mesmos.
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4 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA:

Razão Social: AZZURRA MOTOCICLETAS LTDA..
Endereço: Presidente Vargas, 1944, loja 01; Santa Maria - RS.
CEP: 97.015-512
Telefone: 0** (55) 223  9911.
CNPJ: 941250 69/0001-95.
I.E: 109/0267115
Atividade: Comercio a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peças e acessórios
Código de Atividade: 50.41-5, de acordo com o quadro I da Nr 04.
Grau de Risco: 02  (dois)
N.º Colaboradores: 11 Funcionários.

TABELA  I - DISTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES  DA EMPRESA:

SETOR / FUNÇÕES N.º FUNCIONÁRIOS
Auxiliar Administrativo 01
Vendedor 03
Mecânico 02
Balconista 02
Recepcionista 01
Serviços Gerais 01
Auxiliar de Mecânico 01
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5 - DESENVOLVIMENTO DO PPRA:

5.1  -Esquema Geral:
A  elaboração  do  Programa  de  Prevenção  de  Riscos  Ambientais  (PPRA),  baseou-se  na 

aplicação da seguinte metodologia:

5.1.1 - Reconhecimento dos Riscos:
Envolve a descrição dos processos e identificação das proteções existentes, identificação dos 

riscos, determinação e localização dos pontos geradores, determinação do número de trabalhadores 

expostos.

5.1.2 - Avaliação dos Riscos:
Fase onde se dá o estabelecimento de prioridades e o dimensionamento da exposição dos 

trabalhadores aos agentes nocivos, se necessário.

5.1.3 -  Controle dos Riscos:
Etapa  de análise  dos  riscos,  a  fim de realizar  proposições  para  o tratamento  destes.  As 

medidas  propostas  podem  variar  conforme  os  riscos  encontrados,  a  saber:  treinamento/cursos, 

medidas  de  proteção  coletiva/individual,  análise  dos  riscos  a  nível  de  projeto,  implantação  de 

programas de monitoramento.

5.2 -  Do Levantamento de Dados:

Para  o  desenvolvimento  do  PPRA,  foram  realizadas  medições  técnicas  e  inspeções  de 

segurança nas instalações da empresa, permitindo o levantamento dos riscos ambientais a que estão 

expostos os trabalhadores, tendo em vista seu reconhecimento e adequado controle e proteção. Os 

dados obtidos nas medições técnicas foram dispostos em planilhas, referidas durante a descrição dos 

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

individualmente para cada seção da empresa.

As medições dos níveis de iluminamento na empresa foi realizada com um luxímetro marca 

LUTRON  LX - 102 Light Meter. Para as medições de ruído foi utilizado um decibelímetro marca 

Radio Shack - Sound Level  Meter, em curva de compensação ‘A’, circuito de resposta lenta (slow). 

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

seus respectivos anexos.
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5.3 – Reconhecimento dos Riscos Ambientais:
5.3.1– Mecânico/ Aux. de Mecânico ( 02/01  Colaboradores,   respect.)/

Risco Agente Fonte Atividade Danos à saúde Tipo de 
exposição Medidas sugeridas Prazo

FÍSICOS

Ruído
Máquinas e 

equipamentos 
 

Manutenção de 
motos.

Stress, Irritabilidade.. 
Possível Perda Auditiva 
Induzida pelo Ruído 
Ocupacional.

Habitual e 
permanente.

.

Tornar obrigatório o uso 
do EPI, ao manusear 
equipamentos ruidosos, 
fornecer o treinamento 
quanto ao uso e 
conservação do EPI.

CURTORadiação não- ionizante Operações de solda 
Possíveis queimaduras na 
pele e retina;
Possíveis cataratas.

Uso obrigatório,  e 
Treinamento dos EPIs 
específicos para 
soldagem. Realizar as 
atividades de solda em 
local bem ventilado.

QUÍMICOS

Fumos metálicos Possíveis Intoxicações, 
irritações.

Uso de cremes de 
proteção ou luvas.Produtos químicos em 

geral 
Óleos, graxas e 
solventes.

Possíveis dermatites, 
irritações e alergias.

Manter postura correta 
(coluna   reta) 

MÉDIO
ERGONÔMICO

Postura inadequada Posição de trabalho
Possíveis  problemas de 
coluna como: Lombalgia, 
Cervicalgia, etc.

Não carregar  pesos 
excessivos  flexionando 
os joelhos ao realizar o 
levantamento de pesos

Possíveis acidentes em 
geral (lesões, escoriações), 
etc.

Esforço físico
Operações de 

trabalho durante as 

atividades.
Uso óculos de proteção

CURTO
ACIDENTES

Projeção de fagulhas Cuidado e atenção ao 
fazer suas atividades 
Manter  os equipamentos 
e ferramentas em perfeito 
estado de uso e 
Conservação

Situações diversas de 
trabalho
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 5.3.2 – Auxiliar Administrativo  (01 colaborador.):

Risco Agente Fonte Atividade Danos à 
saúde

Tipo de 
exposição Medidas sugeridas Prazo

ERGONÔMICO Postura inadequada Posição de trabalho

Controle de 
estoque, caixa, 
contas a pagar.

Possíveis 
problemas de 
coluna como: 
Lombalgia, 
Cervicalgia, 
etc. Habitual e 

permanente.

Manter postura correta 
(coluna   reta)  Nos 
trabalhos de digitação ter 
apoio para os braços e 
apoiar os pés no chão.

MÉDIO

ACIDENTES

Situações diversas 
de trabalho

Operações de trabalho 
durante as atividades.

Cuidado e atenção ao 
fazer suas atividades, 

CURTO

Possíveis 
acidentes em 
geral (lesões, 
escoriações), 
etc.

5.3.3 – Recepcionista (01 colaborador.):

Risco Agente Fonte Atividade Danos à saúde
Tipo de 

exposição Medidas sugeridas Prazo

ERGONÔMICO Postura inadequada Posição de trabalho.
Atividades de 
atendimento a 

clientes em geral, 
recebe as motos 
para a oficina.

Possíveis 
problemas de 
coluna como: 
Lombalgia, 

Cervicalgia, etc.

Habitual e 
permanente.

Manter postura 
correta (coluna   reta) 
Nos trabalhos de 
digitação ter apoio 
para os braços e 
apoiar os pés no 
chão.

MÉDIO

ACIDENTES Situações diversas 
de trabalho

Operações de trabalho 
durante as atividades.

Possíveis 
acidentes em 
geral (lesões, 

escoriações), etc.
Cuidado e atenção ao 
fazer suas atividades, 

CURTO

5.3.4 – Serviços Gerais ( 01 colaborador)
Risco Agente Fonte Atividade Danos à Tipo de Medidas sugeridas Prazo
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saúde exposição

QUÍMICOS Substâncias químicas

Produtos 
químicos de 
limpeza em 
geral.

Limpeza das 
instalações 

(pisos, 
banheiros, 
salas, etc.

Possíveis 
alergias, 
dermatites e 
irritações

Habitual e 
Permanente

Tornar obrigatório o uso de 
luvas de borracha.

CURTO

Tornar obrigatório o uso de 
luvas de látex, bota de 
borracha  e manter a 
constante higienização da 
mesma

BIOLÓGICOS Vírus, protozoários e 
bactérias 

Limpeza de 
banheiros e área 
física.

Possível 
contaminação 
devido ao 
contato com os 
agentes 
agressivos

ACIDENTES Situações diversas

Operações de 
trabalho durante 
as atividades de 
limpeza.

Ter cuidado e atenção 
durante a realização de suas 
atividades Uso de EPIs 
Procurar não desenvolver 
jornadas de trabalho 
prolongadas

 Possíveis 
Acidentes 
Ferimentos

ERGONÔMICO Postura inadequada Limpeza das 
instalações

Problemas de 
coluna como: 
Lombalgia, 
Cervicalgia, 
etc.

Manter postura correta 
durante as atividades e evitar 
a realização de esforços 
físicos desnecessários

MÉDIO

 5.3.5 – Balconista ( 02 colaboradores)

Risco Agente Fonte Atividade Danos à 
saúde

Tipo de 
exposição Medidas sugeridas Prazo
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ERGONÔMICO Postura inadequada Posição de trabalho

Venda de peças

Possíveis 
problemas de 
coluna como: 
Lombalgia, 
Cervicalgia, 
etc.

Habitual e 
permanente.

Manter postura correta 
(coluna   reta) 
Nos trabalhos de 
digitação ter apoio para 
os braços e apoiar os pés 
no chão.

MÉDIO

ACIDENTES Situações diversas 
de trabalho

Operações de trabalho 
durante as atividades.

Possíveis 
acidentes em 
geral (lesões, 
escoriações), 
etc.

Cuidado e atenção ao 
fazer suas atividades, 

CURTO

5.3.6 – Vendedor (03 colaboradores.):

Risco Agente Fonte Atividade Danos à saúde
Tipo de 

exposição Medidas sugeridas Prazo

ERGONÔMICO Postura inadequada Posição de trabalho

Vendas de motos.

Possíveis 
problemas de 
coluna como: 
Lombalgia, 
Cervicalgia, etc.

Habitual e 
permanente.

Manter postura 
correta (coluna   reta) 
Nos trabalhos de 
digitação ter apoio 
para os braços e 
apoiar os pés no 
chão.

MÉDIO

ACIDENTES Situações diversas Operações  de  trabalho 
durante as atividades

Possíveis 
acidentes em 
geral (lesões, 
escoriações), etc.

Fornecer 
treinamentos 
periódicos sobre 
Direção Defensiva 
aos colaboradores
Procurar não 
desenvolver jornadas 
de trabalho 
prolongadas

CURTO
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5.4 -RECOMENDAÇÕES  FINAIS:

Quanto as medidas  de proteção,  para prevenir,  controlar,  neutralizar  e/ou eliminar  os riscos, 

recomendamos a adoção das seguintes medidas:

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

outras medidas que visem a prevenção, neutralização e/ou eliminação do risco ou agente nocivo, na 

sua fonte ou trajetória;

- se não forem viáveis as medidas sugeridas acima, recomenda-se a adoção de medidas de caráter 

administrativo como afastar do ruído (fisicamente ou redução da jornada de trabalho);

- se não forem viáveis as medidas apresentadas acima, utilizar equipamento de proteção individual 

EPI.

-      Portanto, sempre que for recomendado medidas de proteção individual deve-se primeiramente 

avaliar as condições de implantação de medidas de proteção coletivas e administrativas.

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

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

trabalho;

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

dos possíveis riscos no ambiente de trabalho.

- Informar aos trabalhadores:

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

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

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

submetidos;

d) os resultados de avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho.
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NR 4 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança  e em Medicina do Trabalho: De 

acordo com o dimensionamento previsto na referida NR, a Empresa está desobrigada a manter em 

funcionamento o SESMT.

NR 5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA: A Empresa está desobrigada a 

manter em funcionamento uma CIPA, no entanto, de acordo com a legislação, a empresa deve indicar 

um  designado e  fornecer  treinamento  anual  para  que  este  possa  desempenhar  as  atribuições  e 

objetivos da comissão.

NR  6  -  Equipamento  de  proteção  individual  -  EPI:  A  Empresa  é  obrigada  a  fornecer  aos 

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

funcionamento; 

Nas seguintes circunstâncias: 

- Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra riscos de acidentes 

do trabalho ou de doenças profissionais e  do trabalho.

- Enquanto medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; 

- Para atender a situações de emergência. Atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional, 

o empregador deve fornecer aos trabalhadores os EPIs adequados, de acordo com as recomendações 

referidas nesse programa (baseado no anexo 1 desta NR).   Implementação a  Curto  Prazo.  

      Para utilização do EPI no âmbito deste  Programa,  deve-se considerar as Normas Legais  e 

Administrativas em vigor e envolver no mínimo: 

a) seleção do EPI adequado tecnicamente ao risco a que o trabalhador 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 trabalhador usuário; 

b) programa de TREINAMENTO dos trabalhadores  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 a garantir as condições de proteção originalmente estabelecidas; 

 d) caracterização das funções ou atividades dos trabalhadores, com a respectiva identificação  dos 

EPI’s utilizados para os riscos ambientais.
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TABELA l  -EQUIPAMENTOS  DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

EPI OBJETIVO

ÓCULOS DE 
SEGURANÇA

 Proteção  para  os  olhos  contra  estilhaços,  fagulhas,  poeiras, 
respingos;

Ex.:  Uso de furadeiras,  esmeris , etc.

LUVAS DE RASPA DE 
COURO

 Proteção das mãos e dedos contra cortes, arranhões. É usada 
principalmente na realização de serviços grosseiros como transporte de 
materiais, e durante o processo de solda.

Ex.: Transporte de materiais em geral,

CALÇADO DE 
SEGURANÇA (COURO)

 Proteção dos pés com objetivo de evitar lesões e ferimentos. 
Ex.: Serviços em geral na oficina.

CREME DE 
PROTEÇÃO 

 Proteção para a pele (mãos) devido ao contato com produtos 
químicos como: óleos, graxa, etc.
Ex.: Na manutenção em geral (lubrificação de máquinas)

PROTETORES 
AURICULARES

 Tem como objetivo atenuar  para o colaborador  os níveis  de 
ruído, quando este forem superiores a 85 dB (A), afim de evitar perdas 
auditivas induzidas pelo ruído ocupacional. 

Ex.: Ruído das máquinas

EPI OBJETIVO
OPERAÇÕES COM APARELHOS DE SOLDA

MÁSCARA DE 
SOLDADOR

LUVAS, AVENTAL, 
PERNEIRA, 

MANGOTEIRA, DE 
RASPA DE COURO

MÁSCARA DE 
PROTEÇÃO 

RESPIRATÓRIA

 Com  lente  escura,  para  proteção  contra  às  radiações 
ultravioletas. A tonalidade da lente de proteção deve ser escolhida de 
acordo com a corrente (amperagem) da solda, com C.A ( Cetificado de 
aprovação).

 Possui a finalidade de proteção contra queimaduras das mãos, 
braços, tronco e pernas devido  aos respingos de solda e  as peças 
aquecidas

Com filtro químico adequado; Para  proteção contra  fumos metálicos. 

MACACÃO 
 Fechado no pescoço, tornozelos e punhos
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SERVIÇOS GERAIS

EPI OBJETIVO

LUVAS DE 
LÁTEX, BOTA DE 

BORRACHA

 Proteção da pele (mãos e pés ) contra agentes agressivos provenientes 
dos produtos de limpeza, detergentes, alvejantes, sabões.
Ex.: Manipulação com agentes domissanitários – limpeza geral.

AVENTAL 
IMPERMEÁVEL

 Para proteção dos membros superiores, contra umidade.
Ex.: Lavagem de louças e limpeza do estabelecimento

OBS: * É OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR: Adquirir o tipo adequado ao risco de cada 

atividade;  Exigir  seu  uso;  Fornecer  ao  trabalhador  somente  o  aprovado  pelo  órgão  nacional 

competente em matéria de segurança e saúde no trabalho; Orientar e treinar o trabalhador sobre o 

uso adequado, guarda e conservação; Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado.

                      * É OBRIGAÇÃO DO EMPREGADO: Usá-lo apenas para finalidade a que se 

destina;  Responsabilizar-se  por  sua  guarda  e  conservação;  Comunicar  ao  empregador  qualquer 

alteração que o torne impróprio para o uso  e cumprir as determinações do empregador sobre o suo 

adequado.

NR 8 - EDIFICAÇÕES:  Os pisos dos locais de trabalho não devem apresentar saliências e nem 

depressões que prejudiquem a circulação de pessoas ou a movimentação de materiais. 

NR 10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:  Todas as máquinas e equipamentos que utilizem energia 

elétrica deverão ter aterramento, devendo obedecer o disposto nesta norma. Recomenda-se revisões 

periódicas em toda a rede elétrica, verificando pontos que necessitem de correções adequando-se ao 

estabelecido na NR-10, subitem 10.2. 

NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS

O material armazenado deverá ser disposto de forma a evitar a obstrução de portas, 

equipamentos contra incêndio, saídas de emergência, etc.
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NR 13 – CALDEIRA E VASOS DE PRESSÃO:  :   Recomenda-se a  realização  de  Inspeção de 

Segurança anual no Vaso de Pressão (compressor de ar que se localiza na parte superior da oficina), 

conforme a NR-13, por profissional  legalmente habilitado,  devendo ser emitido o seu respectivo 

Laudo Técnico.   Implementação a  Médio Prazo. 

NR 17 -  ERGONOMIA: Quanto  aos Riscos Ergonômicos,  decorrentes  da exigência  de postura 

inadequada, recomenda-se que os colaboradores procurem manter-se na posição anatômica, ou seja, 

coluna reta de modo a evitar possíveis problemas de coluna; e que haja alternância entre posição 

sentada / de pé. Implementação a Curto  Prazo. 

No  levantamento  e  transporte  de  materiais  o  trabalhador  não  deverá  exceder  a  sua  capacidade 

individual  de  esforço  físico,  devendo  pedir  auxílio  a  um colega,  a  fim de  dividir  o  peso  a  ser 

transportado. 

Recomenda-se  uma  avaliação  em  todos  os  postos  de  trabalho,  afim  de  melhor  adaptação  das 

condições de trabalho às características dos trabalhadores, de modo a proporcionar mais conforto, 

segurança e desempenho eficiente.

NR 23 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO: A distribuição  de  extintores  de incêndio  deverá 

ser de acordo com o PPCI (Plano de Proteção Contra Incêndio) da empresa. Implementação a Médio 

Prazo. 

Inspeção: Mensalmente deverá ser realizada inspeção visual dos extintores de incêndio, verificando-

se seu aspecto externo, os lacres, os manômetros e os bicos das válvulas se não estão entupidos. 

Localização: Os extintores deverão 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 deverá ser fixada 

a mais de 1,60 m acima do piso. Os extintores não deverão ser localizados nas paredes das escadas.

Sinalização: Os locais destinados aos extintores devem ser sinalizados por um círculo vermelho ou 

por uma seta larga, vermelha, com bordas amarelas. Deverá ser pintada de vermelho uma área de no 

mínimo 1,00 m (um metro) x 1,00 m (um metro) do piso embaixo do extintor, a qual não poderá ser 

obstruída por forma nenhuma.

Treinamento:  Deverão  ser  feitos  periodicamente  exercícios  de  alerta  e  combate  ao  fogo,  sob  a 

direção de pessoas capazes, como se fosse um caso real de incêndio.
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NR 26 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA: Adoção de sinalização de segurança com objetivo de 

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

contra riscos, recomenda-se o uso de sinalização identificando a saída de motos . Implementação a 

Médio Prazo.

TREINAMENTOS  E  PALESTRAS:  Recomenda-se  a  implementação  de  um  Programa  para 

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

para  promover  a  reciclagem)  de  modo  a  conscientizar  os  mesmos  quanto  as  recomendações  de 

segurança, de modo a torná-los agentes de inspeção dos locais de trabalho, reduzindo ao mínimo 

danos materiais, humanos e econômicos.  Implementação a Médio Prazo. 

Sugestões de temas a serem desenvolvidos pela empresa:

*Ergonomia no trabalho;  

*Prevenção de acidentes no trabalho;

*Prevenção e combate a incêndio; 

*Primeiros Socorros; 

* Uso correto de E.P.Is;

*Segurança no trabalho; 

*Outras a critério da empresa.

5.5 - PRIORIDADES QUANTO AOS RISCOS PRESENTES:

É importante que as medidas e recomendações de segurança estabelecidas neste documento 

sejam levadas  em consideração  e  executadas,  possibilitando  melhores  condições  de  trabalho  aos 

colaboradores.  

OBS: Para este item, quanto aos prazos citados no documento, esclarecemos que: 

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

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

LONGO PRAZO: 180 dias a contar da data de entrega do programa.
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FÍSICOS:  O ruído proveniente das máquinas e equipamentos, quando os funcionários estiverem 

expostos,  recomenda-se  o  uso   de   proteção   auricular   conforme  tabela  01,  Implementação  a 

CURTO PRAZO;  A radiação não ionizante proveniente das operações com aparelhos de solda, 

recomenda-se  o  uso   dos  equipamentos  citados  na  já  referida  tabela,   também como  forma  de 

proteção coletiva o uso de biombos de proteção lateral. Implementação a CURTO PRAZO..

QUÍMICOS:    Provenientes do contato e manipulação de substancias químicas (óleos, graxas, 

produtos de limpeza), e a exposição a fumos metálicos, recomenda-se que os colaboradores utilizem 

proteção conforme tabela anterior.  Implementação a CURTO PRAZO.

ERGONÔMICOS:   Recomenda-se quanto ao trabalho predominantemente em posição inadequada 

que  seja  orientado  e  desenvolvido  treinamento  periódico  sobre  posturas  corretas.;  Manter  uma 

postura adequada para levantamento e transporte manual de peso, como recomendação para evitar 

problemas de coluna;.  Implementação a MÉDIO PRAZO.

ACIDENTES:    Em relação a maquinas e equipamentos  recomenda-se processos de manutenção 

preventiva e  corretiva dos mecanismos. Em relação a situações diversas  nos demais postos laborais, 

recomenda-se ter atenção e cuidado durante a realização de suas atividades com o uso adequado dos 

EPIs  recomendados,  e  procurar  não  desenvolver  jornadas  de  trabalho  prolongadas   Quanto  a 

armazenagem de produtos inflamáveis ou combustíveis,  devido a  possibilidade de incêndio e/ou 

explosão,  a  utilização  de  um local  adequado  (  ventilado  e  longe de  fontes  de  calor),  para   sua 

armazenagem, as estopas e panos impregnados com  material  combustível após o uso devem ser 

colocadas em lixo próprio e não acumular. Implementações a CURTO PRAZO.
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6 – CONCLUSÃO:

Buscando atender  às determinações  legais,  conclui-se o presente trabalho salientando-se a 

necessidade  de  avaliações  periódicas  das  atividades  e  das  modificações  propostas  de  maneira  a 

identificar  novos riscos. É importante  salientar  que a empresa deve assegurar o cumprimento do 

PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e PCMSO (Programa de Controle Médico e 

Saúde Ocupacional), como atividade permanente.

Para a melhoria das condições de trabalho, produtividade e vida dos trabalhadores deve haver, 

necessariamente a boa vontade e solidariedade entre os envolvidos e para o sucesso da implantação 

de medidas preventivas é importante que todos acreditem nelas.

Para tanto, os  Serviços  de  Medicina  Ocupacional  da  UNIMED, coloca-se ao seu inteiro 

dispor para toda e qualquer assessoria técnica legal que vise ao esclarecimento de eventuais dúvidas.

Santa Maria, março de 2002.

__________________________________ __________________________________

Drº. Luciano Brum João Batista Ribeiro Baptistello

Médico do Trabalho Técnico de Segurança no Trabalho

CRM - 13200 Registro MTE n.º 45/01622-4
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                   7 – ANEXOS:   ANEXO I - NÍVEIS DE ILUMINAMENTO.

                                            7 .1 - MEDIÇÃO DOS NÍVEIS DE ILUMINAMENTO:

SETOR LOCAL DA MEDIÇÃO NÍVEL  MEDIDO RECOMENDADO 

Loja – Show 
Room

Mesa - entrada assistência tecn. 230 lux 500 lux

Mesa vendas (01)
Computador

470 lux 500 lux
460 lux 500 lux

Mesa vendas (02) 265 lux 300 lux
Mesa Sr º Vicente 450 lux 500 lux

Cozinha Balcão 900 lux 300 lux
Pia 450 lux 300 lux

Amostra Vitrine + 1000 lux 300 lux

Administração 
Mesa a Sr º Julio 330 lux 500 lux
Mesa contabilidade 220 lux 500 lux
Balcão de atendimento 130 lux 300 lux

Oficina Mecânica

Bancada (A) 400 lux 300 lux
Bancada (B) 660 lux 300 lux
Prensa 210 lux 300 lux
Bancada (C) 220 lux 300 lux
Lavagem de peças 170 lux 300 lux
Carregador de bateria 80 lux 300 lux
Escritório da oficina 410 lux 300 lux

Vendas de peças

Mesa 380 lux 500 lux
Balcão 370 lux 300 lux

Corredores
A 380 lux 150 lux
B 210 lux 150 lux
C 340 lux 150 lux
D 260 lux 150 lux

Almoxarifado
01 90 lux 150 lux
02 160 lux 150 lux
03 140 lux 150 lux

Observações: Segundo a  NBR - 5413, entende-se por Iluminação Adequada aquela que apresenta  
Níveis Iguais ou Superiores ao Recomendado pela Norma. A medição foi realizada em dia de sol,  
eventualmente  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.
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7.2 - ANEXO II – NÍVEIS DE  RUÍDO.

 MEDIÇÃO DOS NÍVEIS DE RUÍDO :

SETOR VALOR 
MEDIDO

Nível de Ruído 
Permitido em dB 

(A)

Máxima   Exposição 
Diária Permissível

Assistência
Técnica

Uso ar compr. 98 dB (A)
85 dB (A)

01 hora e 15 minutos.
Esmeril 83 dB (A) + de 08 horas.
Uso chave 
pneumática 96 dB (A) 01 hora e 15 minutos
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7.3 - ANEXO III - MODELO DE FICHA DE CONTROLE DE EPI:

EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO INDIVIDUAL – EPI.

NOME:

DATA ADMISSÃO:                                          FUNÇÃO:                  

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

Recebi  da  Empresa  ...............................,  para  serem  usados  no  desempenho  de  minhas 

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

conservação,  ministrado  pelo  funcionário  .................,  responsável  ............................., 

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. 

                                                                        Assinatura

Data  Entrega Tipo  EPI Data 
Devolução

Duração Rubrica
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7.4 - ANEXO lV – LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO.
FOTOS DA EMPRESA: 

Rua Barão do Triunfo, 862 - CEP 97015-070 - Santa Maria/RS - Fone/Fax  0** (55) 222  8151. 24


	PROGRAMA DE PREVENÇÃO
	PPRA / NR - 9
	MARÇO/ 2002.
	SANTA MARIA - RS
	SUMÁRIO:
	4 CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA	7

	2 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

	3 - OBJETO E CAMPO DE APLICAÇÃO:
	Comercio a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peças e acessórios
	5 - DESENVOLVIMENTO DO PPRA:
	6 – CONCLUSÃO:
	Médico do Trabalho
	                   7 – ANEXOS:   ANEXO I - NÍVEIS DE ILUMINAMENTO.
	LOCAL DA MEDIÇÃO
	7.2 - ANEXO II – NÍVEIS DE  RUÍDO.
	 MEDIÇÃO DOS NÍVEIS DE RUÍDO :
	EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO INDIVIDUAL – EPI.

	                                                                        Assinatura




