
 

 

 

 

PROTEGE MEDICINA EMPRESARIAL E ASSISTENCIAL. 
Rodovia RS 509 Km 01, 1024  -  Santa Maria/RS 

Telefone: 55 3223 7560 

 

PPRA 
(PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS) 

 - PREVISTO NA NORMA REGULAMENTADORA NR 9 – 
 

 

 

SANTA MARIA 

JULHO/2010



)

 

 

 
2 

SUMÁRIO

1 ASPECTOS GERAIS .............................................................................................................4 

1.1 OBJETIVO GERAL ................................................................................................................................................4 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS...................................................................................................................................4 
1.3 META......................................................................................................................................................................4 
1.4 OBRIGATORIEDADE LEGAL..............................................................................................................................4 
1.5 RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................................5 
1.6 ARTICULAÇÃO.....................................................................................................................................................5 

2 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA .........................................................................................6 

2.1 IDENTIFICAÇÃO...................................................................................................................................................6 
2.2 PROCESSO PRODUTIVO .....................................................................................................................................6 

3 POLÍTICA DE SEGURANÇA DA EMPRESA .............................................................................7 

3.1 SESMT ....................................................................................................................................................................7 
3.2 CIPA ........................................................................................................................................................................8 

4 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS ...............................................................................................10 

5 RISCOS AMBIENTAIS........................................................................................................11 

6 METODOLOGIA DE AÇÃO ..................................................................................................13 

6.1 DESCRIÇÃO DA AÇÃO ......................................................................................................................................13 
6.2 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS........................................................................................................................14 

7 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI ............................................................15 

8 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E CONCLUSÃO SOBRE OS RESULTADOS OBTIDOS...................16 

8.1 ENGENHARIA  ....................................................................................................................................................16 
8.1.1 FUNÇÃO............................................................................................................................................................16 
 ENGENHEIRO ELETRICISTA .................................................................................................................................16 

8.2 HIGIENIZAÇÃO   ................................................................................................................................................17 
8.2.1 FUNÇÃO............................................................................................................................................................17 
 SERVIÇOS GERAIS ..................................................................................................................................................17 

8.3 OFICINA ..............................................................................................................................................................17 
8.3.1 FUNÇÃO............................................................................................................................................................17 
 MONTADOR DE TRANSFORMADOR .....................................................................................................................17 
8.3.2  FUNÇÃO...........................................................................................................................................................19 
 BOBINADOR ............................................................................................................................................................19 
8.3.3 FUNÇÃO............................................................................................................................................................20 
 BOBINADOR 1 ..........................................................................................................................................................20 
8.3.4  FUNÇÃO...........................................................................................................................................................21 
 ELETROTÉCNICO ....................................................................................................................................................21 
8.3.5  FUNÇÃO...........................................................................................................................................................22 
 SERRALHEIRO..........................................................................................................................................................22 

8.4 ELETRICA OBRAS  ............................................................................................................................................24 
8.4.1 FUNÇÃO............................................................................................................................................................24 
 MONTADOR DE REDES ..........................................................................................................................................24 
8.4.2  FUNÇÃO...........................................................................................................................................................25 
 ELETRICISTA ...........................................................................................................................................................25 
8.4.3 FUNÇÃO............................................................................................................................................................26 
 ELETRICISTA OPERADOR DE GUINDAUTO .......................................................................................................26 
8.4.4  FUNÇÃO...........................................................................................................................................................27 
 SERVIÇOS GERAIS ..................................................................................................................................................27 

8.5  OBRAS PREDIO .................................................................................................................................................27 
8.5.1 FUNÇÃO............................................................................................................................................................27 
 PEDREIRO.................................................................................................................................................................27 
8.5.2 FUNÇÃO............................................................................................................................................................29 
 SERVENTE DE OBRAS .............................................................................................................................................29 



)

 

 

8.5.3 FUNÇÃO............................................................................................................................................................30 
 Marceneiro .................................................................................................................................................................30 

9 RECOMENDAÇÕES.............................................................................................................32 

 DEMARCAÇÃO DE EXTINTORES ...................................................................................................................................37 

10  REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PPRA......................................................39 

10.1 REGISTRO..........................................................................................................................................................39 
10.2 MANUTENÇÃO .................................................................................................................................................39 
10.3 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS ...............................................................................................................39 
10.4 PLANEJAMENTO..............................................................................................................................................40 

11 CONCLUSÃO ...................................................................................................................41 

12 ANEXOS..........................................................................................................................43 

13 ANEXOS..........................................................................................................................44 

  46 

 EXEMPLO DE FORMULÁRIO – APR ......................................................................................46 

 ANEXO 4 - CHECK LIST PARA RISCO DE QUEDA DE ALTURA ...............................................47 

  48 

 ANEXO 5 – SEGURANÇA NOS TRABALHOS EM ALTURA COM RISCO DE QUEDA ...................49 

 PROTOCOLO DE ENTREGA...................................................................................................54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)

 

 

 

 

 

1 ASPECTOS GERAIS 

1.1 OBJETIVO GERAL 

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

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

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

♦ Preservar o meio ambiente. 

 

 

1.3 META 

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

 

 

1.4 OBRIGATORIEDADE LEGAL 

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

Conforme a NR 9, são responsabilidades: 

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

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

 

 

1.6 ARTICULAÇÃO 

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

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

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

2.1 IDENTIFICAÇÃO 

 

Razão Social: CORFAP ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA. 

 

Número do CNPJ: 89.044.150/0001-00 

   

Código CNAE: 42.21-9-02 Construção de estações e redes de distribuição 

de energia elétrica. Conforme Registro na Receita Federal. 45.32.2 

Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica. 

Conforme a NR-04 em seu quadro I 

Grau de risco: 04, conforme a NR-04 em seu quadro I 

Endereço: RST 287 – Km 133,8 - Cerrito – Santa Maria/RS. 

Telefone: (55) 3222-3133. 

Data do levantamento de dados: 15 de Julho de 2010. 

2.2 PROCESSO PRODUTIVO 

A empresa CORFAP ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA, possui atuação 

centrada na Construção de estações e redes de distribuição de 

energia elétrica. Conta atualmente, 26 (vinte e seis) com empregados 

diretos, conforme a tabela seguinte: 
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SETOR FUNÇÃO Nº FUNCIONARIOS 

ENGENHARIA  Engenheiro Eletricista 01 

HIGIENIZAÇÃO  Serviços Gerais  01 

Montador de Transformador 02 

Bobinador 01 

Bobinador 01 01 

Eletrotécnico  02 

 

 

OFICINA  

Serralheiro  01 

Montador de Rede 03 

Eletricista  

Eletricista Operador de 
Guindauto 

01 

01 

 

ELÉTRICA/OBRAS  

Serviços Gerais  03 

Servente de Obras 04 

Pedreiro 04 

 

OBRA PREDIO 

Marceneiro 01 

Total  26 
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3 POLÍTICA DE SEGURANÇA DA EMPRESA 

3.1 SESMT 

Em função do grau de risco e do número de funcionários da empresa 
CORFAP ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA,  se faz necessário o 
funcionamento de um SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do trabalho).  
A empresa PROTEGE MEDICINA DO TRABALHO LTDA. é contratada pela 
empresa CORFAP ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA, para prestar serviços 
de segurança e medicina ocupacional. 
 
 

GRAU 

DE 

RISCO 

                                   
No   
EMPREGADOS 
NO 
ESTABELECIM 

  

 

TÉCNICOS 

 

 

50 

A 

100 

 

101 

A 

250 

 

251 

A 

500 

 

501 

A 

1.000 

 

1.001 

A 

2.000 

 

2.001 

A 

3.500 

 

3.501 

A 

5.000 

 

ACIMA DE 5.000 PARA 
CADA GRUPO DE 4.000 OU 
FRAÇÃO ACIMA DE 2.000**

 

 

1 

 

TÉCNICO SEG. TRABALHO 

ENGENHEIRO SEG. TRABALHO 

AUX. ENFERMAG. DO TRABALHO 

ENFERMEIRO DO TRABALHO 

MÉDICO DO TRABALHO 

   1 1 

 

 

 

1* 

1 

1* 

1 

 

1* 

2 

1 

1 

1* 

1 

1 

1* 

1 

 

1* 

 

 

2 

 

TÉCNICO SEG. TRABALHO 

ENGENHEIRO SEG. TRABALHO 

AUX. ENFERMAG. DO TRABALHO 

ENFERMEIRO DO TRABALHO 

MÉDICO DO TRABALHO 

  

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

1 

1* 

1 

 

1* 

2 

1 

1 

 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1* 

1 

 

1 

 

 

3 

 

TÉCNICO SEG. TRABALHO 

ENGENHEIRO SEG. TRABALHO 

AUX. ENFERMAG. DO TRABALHO 

ENFERMEIRO DO TRABALHO 

MÉDICO DO TRABALHO 

 1 2 3 

1* 

 

 

1* 

4 

1 

1 

 

1 

6 

1 

2 

 

1 

8 

2 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

 

1 

 

 

4 

 

TÉCNICO SEG. TRABALHO 

ENGENHEIRO SEG. TRABALHO 

AUX. ENFERMAG. DO TRABALHO 

ENFERMEIRO DO TRABALHO 

MÉDICO DO TRABALHO 

1    2 

1* 

 

 

1* 

3 

1* 

 

 

1* 

4 

1 

1 

 

1 

5 

1 

1 

 

1 

8 

2 

2 

 

2 

10 

3 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

 

1 

(*) Tempo parcial (mínimo de três horas). 

(**) O dimensionamento total deverá ser feito levando-se em consideração o 
dimensionamento da faixa de 3.501 a 5.000 mais o dimensionamento do(s) 
grupo(s) de 4.000 ou fração acima de 2.000.  
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3.2 CIPA 

Em função das atividades desenvolvidas e do número de funcionários da 
empresa CORFAP ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA, não se faz necessário o 
funcionamento de uma CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) 
para atender a Norma Regulamentadora (NR-5). Devendo apenas designar 
um colaborador para atender esta norma regulamentadora 

 

 

 

 

*G 

  R 

  U 

  P 

  O 

  S 

          
N.ºEmpreg 

/Estabel.        

 

N.º de 
Membros 

da CIPA 

 

 

0 

a 

19 

 

 

20 

a 

29 

 

 

30 

a 

50 

 

 

51 

a 

80 

 

 

81 

a 

100 

 

 

101 

a 

120 

 

 

121 

a 

140 

 

 

141 

a 

300 

 

 

301 

a 

500 

 

 

501 

a 

1000 

 

 

1001 

a 

2500 

 

 

2501 

a 

5000 

 

 

5001 

a 

10000 

 

Acima de 
10.000 para 
cada grupo 
de 2.500 

acrescentar 

C-18ª Efetivos      3 3 4 4 4 4 6 9 12 15 2 

 Suplentes    3 3 3 3 3 4 5 7 9 12 2 
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4 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

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

 

 

 

Médico do trabalho Zoé Dalmora 

CRM 20.085 

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

Fone: 55 3223 7560 
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5 RISCOS AMBIENTAIS 

A NR 9 conceitua riscos ambientais como sendo “os agentes físicos, químicos 
e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua 
natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes 
de causar danos à saúde do trabalhador”. 

Os agentes que geram riscos ambientais são assim definidos: 

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

♦ Agentes químicos são as substâncias, compostos ou produtos que 
possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de 
poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela 
natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvido 
pelo organismo através da pele ou por ingestão. Constantes na NR 15, 
Anexos Nº 11 a 13. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas 
considerado aquele de grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial, 
sendo vedada a percepção cumulativa. A eliminação ou neutralização da 
insalubridade determinará a cessação do pagamento do adicional respectivo. 
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Pode-se citar, ainda, dois outros agentes ambientais, que poderão estar 
presentes no documento-base do PPRA, tendo em vista sua finalidade 
prevencionista: 

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

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

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

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

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

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

6.1 DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

Inicialmente, o PPRA é desenvolvido em três etapas:  

♦ Antecipação e reconhecimento;  

♦ Avaliação quantitativa e monitoramento dos riscos ambientais;  

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

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

♦ Dimensionar a exposição dos trabalhadores; 

♦ Subsidiar o equacionamento das medidas de controle; 

♦ Monitorar a eficácia das medidas implementadas. 

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

Quando não são identificados riscos ambientais nas fases de antecipação ou 
reconhecimento, o PPRA se resume somente ao reconhecimento, conforme 
estabelece a NR 09, subitem 9.1.2.1. 

Na terceira etapa, devem ser adotadas as medidas necessárias e suficientes 



 

 

para a eliminação, minimização ou controle dos riscos ambientais sempre 
que forem verificadas uma ou mais das seguintes situações: 

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

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

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

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

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

1. Medidas coletivas; 

2. Medidas administrativas de organização do trabalho; 

3. Equipamentos de proteção individual. 
 
 

6.2 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

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

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

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

– EPI 

A norma que preceitua qual o tipo de EPI utilizar, de acordo com os agentes 

ambientais presentes no ambiente de trabalho é a NR-6 – Equipamento de 

Proteção Individual – EPI. Ela determina, ainda, as obrigações do 

empregador, quais sejam: 

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

♦ Fornecer ao empregado somente EPI aprovado pelo Ministério do 

Trabalho e de empresa cadastradas no DNSST – Departamento Nacional 

de Segurança e Saúde do Trabalhador; 

♦ Treinar o trabalhador sobre o uso adequado do EPI; 

♦ Tornar obrigatório o seu uso; 

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

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

♦ Comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada 

no EPI. 

Determina também as obrigações do empregado, quais sejam: 

♦ Observar as normas de segurança do trabalho, 

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

♦ Responsabilizar-se por  sua guarda e conservação, 

♦ Comunicar a área de segurança diretamente, ou ao encarregado, quando 

o EPI tornar-se impróprio para uso. 
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8 APRESENTAÇÃO, 
ANÁLISE E CONCLUSÃO 
SOBRE OS RESULTADOS 

OBTIDOS 

Conforme descrito, anteriormente, a empresa CORFAP ENGENHARIA 
ELÉTRICA LTDA, possui 26 funcionários. 

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

 

8.1 ENGENHARIA   
 

8.1.1 FUNÇÃO 

ENGENHEIRO ELETRICISTA  
 

8.1.1.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

♦ Levantar (no escritório) dados para elaboração de projetos; faz cálculos, 
cotações e orçamentos; busca soluções para problemas técnicos; 
transmitir as informações/soluções colhidas para os funcionarios 
envolvidos; recebe e confere materiais/equipamentos; programar 
equipamento de medição, desergenizados;   projeta, planeja e inspeciona  
documentação técnica; coordena empreendimentos a partir do escritório. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados:  

Computador e matérias de escritório em geral. 

 

Riscos ambientais presentes:  

Não foram diagnosticados riscos ambientais de origem Física, Química ou 
Biológica, conforme estabelece a NR-09. 
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8.2 HIGIENIZAÇÃO    

8.2.1 FUNÇÃO 

SERVIÇOS GERAIS  
 

8.2.1.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

♦ Realiza a limpeza dos setores da empresa; 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados:  

Materiais de limpeza em geral. 

 

Epis Utilizados  

Luva de látex 

 

Riscos ambientais presentes:  

Não foram diagnosticados riscos ambientais de origem Física, Química ou 
Biológica, conforme estabelece a NR-09. 

 

8.3 OFICINA  

8.3.1 FUNÇÃO 

MONTADOR DE TRANSFORMADOR 
 

8.3.1.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 
AMBIENTAIS 

Atividades: 

♦ Desmontar e montar núcleo e bobina;instalar suportes calços e acessórios 
em transformadores; eventualmente realiza serviços de soldagem e 
pintura; realiza teste na bancada dos transformadores. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Furadeiras, esmeril, ferramentas manuais, aparelho, Policorte, de solda 
elétrica. 

 

 

Epi utilizados  
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Avental de raspa, Mascara de solda, Plug CA 11512, Óculos CA 11268, 
Botina CA 12232, Luva Raspa CA 17601 Capacete 498 e luva Nitrilica . 

 

RISCOS AMBIENTAIS PRESENTES 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Físico – Radiações Não-Ionizantes (NR 15 – Anexo 07) 

Risco Químico – Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 

Risco Químico: Hidrocarbonetos e outros compostos do carbono (NR 
15 – Anexo 13) 

 

8.3.1.2 AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLEMENTAÇÃO 
DAS MEDIDAS DE CONTROLE 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

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

A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 
Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 

Furadeira 86 dB (A) 7 horas 

Esmeril 87 dB (A) 6 horas 

Policorte 90 dB (A) 4 horas 

Ruído Ambiente     72 dB (A) 8 horas 

O nível de ruído encontrado em determinados equipamentos é inferior   ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de 8 horas. Cita-se que estes equipamentos são usados 
eventualmente durante o dia, não caracterizando uma exposição continua. 
Como medida preventiva recomenda-se a utilização de protetor auricular 
durante toda a exposição a equipamentos com  ruído  durante a jornada de  
trabalho. 

 

Risco Físico – Radiações não ionizantes (NR 15 – Anexo 7) 

A exposição prolongada às radiações ocasionadas pela atividade de solda,  
sem a devida proteção, pode ocasionar queimadura de retina, câncer de pele 
e esterilidade. Recomenda-se o uso de escudo ou máscara de solda, luvas, 
avental e perneira de raspa de couro. Recomenda-se também que sejam 
colocados biombos quando forem realizadas em locais que exponham outros 
funcionários. 
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Risco Químico – Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 

As atividades de solda devem ser realizadas em locais com boa ventilação. A 
exposição aos fumos de solda, sem as devidas proteções, pode ocasionar 
pneumoconiose, bronquite crônica, intoxicações e gastrite. 

Recomenda-se o uso de proteção respiratória com filtro químico contra 
fumos de solda. Observa-se que o local possui excelente ventilação natural. 

Observa-se que o local é dotado de excelente ventilação natural, para as 
tarefas de solda.   

 

Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono 
(NR 15 – Anexo 13) 

A avaliação qualitativa do risco químico segue o Anexo 13 da NR 15 – 
Atividades e Operações Insalubres. O contato com graxas e óleos minerais, 
presente nos materiais, peças e ferramentas manipuladas, poderá acarretar 
problemas na pele dos funcionários, como dermatoses e dermatites de 
contato. Além das reações irritativas e alérgicas que causa, predispõe ainda 
à lesões cancerígenas na pele humana. 

Durante a realização de trabalhos que exponham os funcionários ao contato 
com graxas e óleos minerais, recomenda-se o uso de luvas e aventais 
impermeáveis. 

 

8.3.2  FUNÇÃO 

BOBINADOR  
 

8.3.2.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

♦ Confeccionar bobinas para transformadores;cortar papel com guilhotina; 
operar calandra manual; efetuar corte de arruelas de papel; empapelar 
barramentos; testa transformadores no laboratório com tensão induzida e 
tensão aplicada; coloca transformadores na estufa e monta nos tanques. 

  

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados:  

Ferramentas manuais em geral,  

Riscos ambientais presentes:  

♦ Risco Físico: Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 
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8.3.2.2 AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLEMENTAÇÃO 
DAS MEDIDAS DE CONTROLE 

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

Fonte Observações Valor Medido Máxima Exposição 

Ruído Ambiente xxxxxxxx     72 dB (A) 8 horas 

O nível de ruído encontrado em determinados equipamentos é inferior   ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de 8 horas. Cita-se que estes equipamentos são usados 
eventualmente durante o dia, não caracterizando uma exposição continua. 
Como medida preventiva recomenda-se a utilização de protetor auricular 
durante toda a exposição a equipamentos com  ruído  durante a jornada de  
trabalho. 

Epis Utilizados  

Luva Nitrilica, Óculos CA 11268, Protetor auricular CA 11512, Botina 
CA12232, Luva CA 17601 

8.3.3 FUNÇÃO 

BOBINADOR 1 
 

8.3.3.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

♦ Confeccionar bobinas para transformadores; cortar papel com guilhotina 
operar calandra manual; efetuar corte de arruelas de papel; empapelar 
barramentos; coloca transformadores na estufa e monta nos tanques;não 
executa testes de equipamentos.  

  

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados:  

Ferramentas manuais em geral,  

Riscos ambientais presentes:  

♦ Risco Físico: Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

 

8.3.3.2 AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLEMENTAÇÃO 
DAS MEDIDAS DE CONTROLE 
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Risco físico: Ruído contínuo e intermitente (NR 15 – Anexo 01) 
A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e operações insalubres, pode acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral.  
A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 
 

Fonte Observações Valor Medido Máxima Exposição 

Ruído Ambiente xxxxxxxx     72 dB (A) 8 horas 

O nível de ruído encontrado em determinados equipamentos é inferior   ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de 8 horas. Cita-se que estes equipamentos são usados 
eventualmente durante o dia, não caracterizando uma exposição continua. 
Como medida preventiva recomenda-se a utilização de protetor auricular 
durante toda a exposição a equipamentos com  ruído  durante a jornada de  
trabalho. 

 

Epis Utilizados  

Luva Nitrilica, Óculos CA 11268, Protetor auricular CA 11512, Botina 
CA12232, Luva CA 17601 

 

8.3.4  FUNÇÃO 

ELETROTÉCNICO 
 

8.3.4.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 
AMBIENTAIS 

 

Atividades: 

♦ Realizar trabalhos de instalações de materiais/ equipamentos 
elétricos de baixa e media tensão e seus acessórios , eventualmente em 
locais acima do solo. Realizar testes em instalações elétricas existentes 
com defeito, realizar medições de grandeza elétricas, ligar e desligar 
chaves de media tensão e baixa tensão, selecionar e acondicionar 
materiais e também montar quadros elétricos, bem como testar 
equipamentos, principalmente transformadores. Executar tarefas de 
caracter técnico, relativas ao planejamento, avaliação e controle de 
projetos e montagem de instalações, aparelhos e equipamentos elétricos, 
orientando-se por plantas, esquemas instruções e outros documentos 
específicos. Orientar eletricista e auxiliares. Executar a instalações 
montagens e testes cabeamentos elétricos e subestações. Fazer 
manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos 
elétricos de baixa e média tensão  
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Matérias primas, equipamentos e produtos empregados:  

 Planilhas de controle, projetos, ferramentas manuais em geral. 

 

Epi utilizado  

Luva de MT CA 2178, Luva de cobertura, Luva BT e MT, Cinto tipo para-
quedista, Capacete aba frontal, óculos de proteção claro e escuro, Linha de 
vida, vara de manobra e vara pega tudo,protetor auricular protetor facial e 
luva de raspa e luvas nitrilicas. 

  

Riscos ambientais presentes:  

Não foram diagnosticados riscos ambientais de origem Física, Química ou 
Biológica, conforme estabelece a NR-09. 

8.3.5  FUNÇÃO 

SERRALHEIRO 
 

8.3.5.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 
AMBIENTAIS 

 

Atividades: 

♦ Preparar e reparar estruturas metálicas para equipamentos ou fins 
elétricos; fabricar aberturas para subestações elétricas; reparar em  
tanques e suportes para transformadores; solda ferragens; pinta grades 
pantográficas com fundo; 

Observa-se que nos itens relacionados acima, por tratar de uma empresa de 
pequeno porte as tarefas são realizadas, com grande intervalo entre uma 
operação e outra,não caracterizando  habitualidade  e permanência nas 
mesma tarefas executadas. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados  
Furadeira, Policorte, Serra circular, Esmeril, aparelho de solda eletrica. 
 

RISCOS AMBIENTAIS PRESENTES 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Físico – Radiações Não-Ionizantes (NR 15 – Anexo 07) 

Risco Químico – Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 

Risco Químico: Hidrocarbonetos e outros compostos do carbono (NR 
15 – Anexo 13) 
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8.3.5.2 AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLEMENTAÇÃO 
DAS MEDIDAS DE CONTROLE 

 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

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

A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 
Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 

Furadeira 86 dB (A) 7 horas 

Esmeril 87 dB (A) 6 horas 

Policorte 90 dB (A) 4 horas 

Ruído Ambiente     72 dB (A) 8 horas 

O nível de ruído encontrado em determinados equipamentos é inferior   ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de 8 horas. Cita-se que estes equipamentos são usados 
eventualmente durante o dia, não caracterizando uma exposição continua. 
Como medida preventiva recomenda-se a utilização de protetor auricular 
durante toda a exposição a equipamentos com  ruído  durante a jornada de  
trabalho. 

 

Risco Físico – Radiações Não-ionizantes (NR 15 – Anexo 7) 

A exposição prolongada às radiações ocasionadas pela atividade de solda, a 
sem a devida proteção, pode ocasionar queimadura de retina, câncer de pele 
e esterilidade. Recomenda-se o uso de escudo ou máscara de solda, luvas, 
avental e perneira de raspa de couro. Recomenda-se também que sejam 
colocados biombos quando forem realizadas em locais que exponham outros 
funcionários. 

 

Risco Químico – Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 

As atividades de solda devem ser realizadas em locais com boa ventilação. A 
exposição aos fumos de solda, sem as devidas proteções, pode ocasionar 
pneumoconiose, bronquite crônica, intoxicações e gastrite. 

Recomenda-se o uso de proteção respiratória com filtro químico contra 
fumos de solda. 

 

Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono 
(NR 15 – Anexo 13) 



 Ԏ

 

 

A avaliação qualitativa do risco químico segue o Anexo 13 da NR 15 – 
Atividades e Operações Insalubres. O contato com graxas e óleos minerais, 
presente nos materiais, peças e ferramentas manipuladas, poderá acarretar 
problemas na pele dos funcionários, como dermatoses e dermatites de 
contato. Além das reações irritativas e alérgicas que causa, predispõe ainda 
à lesões cancerígenas na pele humana. 

Durante a realização de trabalhos que exponham os funcionários ao contato 
com graxas e óleos minerais, recomenda-se o uso de luvas e aventais 
impermeáveis. 

 

Epi utilizados  

Avental de raspa, Mascara de solda, Plug CA 11512, Óculos CA 11268, 
Botina CA 12232, Luva Raspa CA 17601 Capacete 498 e luva Nitrilica . 

 

8.4 ELETRICA OBRAS   

8.4.1 FUNÇÃO 

MONTADOR DE REDES  
 

8.4.1.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 
AMBIENTAIS 

Atividades: 

♦ Realizar tarefas de instalações/revisão para montagem e teste de 
materiais/equipamentos elétricos ou não, normalmente em locais 
elevados em relação ao solo. Subir/descer em locais elevados, mediante o 
uso de trepa, escadas cestas hidráulicas e andaimes. Elevar e descer 
ferramentas e materiais elétricos desde o solo e do ponto elevado a este. 
Realizar testes em redes de media para verificação de existência de 
energia e, constatada a sua ausência, instalar equipamentos de 
aterramento temporário. Ligar, desligar, substituir elo fusíveis, mediante 
o uso de equipamentos de segurança adequados. Usar furadeira 
elétrica/maunual para perfurar suportes de redes elétricas. Substituir 
transformadores elétricos em locais elevados. Lançar e esticar condutores 
elétricos aéreos e estaimentos. Realizar conexões entre cabos elétricos.  

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados:  
Ferramentas manuais em geral, varas de manobra e vara telescópica.  

Epi utilizado  

Luva de MT CA 2178, Luva de cobertura, Luva BT, Cinto tipo para-quedista, 
Capacete aba frontal, óculos de proteção, Linha de vida, vara de manobra e 
vara pega tudo, protetor facial e luva de raspa. 
 
Risco de Acidentes: Risco de queda de altura 
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Riscos ambientais:  

Não foram diagnosticados riscos ambientais de origem Física, Química ou 
Biológica, conforme estabelece a NR-09. 

 

Procedimentos para trabalhos em altura com risco de queda  

Ver anexo- 3,4 e 5. 

8.4.2  FUNÇÃO 

ELETRICISTA  
 

8.4.2.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 
AMBIENTAIS 

Atividades: 

♦ Realizar trabalhos de instalações de matérias/equipamentos elétricos de 
baixa e media tensão e seus acessórios, realizar testes em instalações 
elétricas, preventivamente e corretivamente, realizar medições de 
grandeza eletricas, ligar e desligar chaves de media e baixa tensão, 
selecionar, acondicionar e transportar matérias elétricos e também 
montar quadros elétricos, bem como testar equipamentos elétricos, 
principalmente transformadores . os trabalhos, ocasionalmente, poderão 
ser realizados em nível elevado em relação ao solo.  

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados:  
Ferramentas manuais em geral, varas de manobra e vara telescópica.  
 

Epi utilizado  

Luva de MT CA 2178, Luva de cobertura, Luva BT e MT, Cinto tipo para-
quedista, Capacete aba frontal, óculos de proteção claro e escuro, Linha de 
vida, vara de manobra e vara pega tudo,protetor auricular protetor facial e 
luva de raspa e luvas nitrilicas 
 
Risco de Acidentes: Risco de queda de altura 
 

Riscos ambientais :  

Não foram diagnosticados riscos ambientais de origem Física, Química ou 
Biológica, conforme estabelece a NR-09. 

 

Procedimentos para trabalhos em altura com risco de queda  

Ver anexo- 3,4 e 5. 
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8.4.3 FUNÇÃO 

ELETRICISTA OPERADOR DE GUINDAUTO  
 

8.4.3.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 
AMBIENTAIS 

Atividades: 

♦ Realizar trabalhos de instalações de matérias/equipamentos elétricos de 
baixa e media tensão e seus acessórios, realizar testes em instalações 
elétricas, preventivamente e corretivamente, realizar medições de 
grandeza elétricas, ligar e desligar chaves de media e baixa tensão, 
selecionar, acondicionar e transportar matérias elétricos e também 
montar quadros elétricos, bem como testar equipamentos elétricos, 
principalmente transformadores . os trabalhos, ocasionalmente, poderão 
ser realizados em nível elevado em relação ao solo. Realizar içamento e 
ou/ remoção de materiais e  equipamentos pesados. Operar guindauto e 
dirigir caminhão. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados:  
Ferramentas manuais em geral, varas de manobra e vara telescópica.  
 

Epi utilizado  

Luva de MT CA 2178, Luva de cobertura, Luva BT e MT, Cinto tipo para-
quedista, Capacete aba frontal, óculos de proteção claro e escuro, Linha de 
vida, vara de manobra e vara pega tudo,protetor auricular protetor facial e 
luva de raspa e luvas nitrilicas. 
 
Risco de Acidentes: Risco de queda de altura 
 

Riscos ambientais :  

Não foram diagnosticados riscos ambientais de origem Física, Química ou 
Biológica, conforme estabelece a NR-09. 

 

Procedimentos para trabalhos em altura com risco de queda  

Ver anexo- 3,4 e 5. 
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8.4.4 FUNÇÃO 

SERVIÇOS GERAIS  
 

8.4.4.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 
AMBIENTAIS 

Atividades: 

♦ Cortar grama; preparar estruturas de equipamentos; abrir covas e 
valetas para implantação de postes e ou tubos; serviços de limpeza em 
geral; lavar veículos;alcançar e recepcionar materiais para os demais 
profissionais; podendo tais materiais atingirem o funcionário na 
eventualidade queda. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados:  
Pá, cortar de grama, socador, carinho de mão, balde e ferramentas manuais 
em geral. 
 
Epi utilizado  
Luvas de borracha, oculos de proteção, capacete aba frontal, protetor 
auricular, luvas de vaqueta, botina.  
 

Riscos ambientais presentes:  

Não foram diagnosticados riscos ambientais de origem Física, Química ou 
Biológica, conforme estabelece a NR-09. 

 

8.5  OBRAS PREDIO  

8.5.1 FUNÇÃO 

PEDREIRO 
 

8.5.1.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

♦ Organiza e prepara o local de trabalho na obra;marca e executa 
fundações e estruturas de alvenaria; aplica revestimento e contrapisos; 
participa de concretagens; auxilia na execução de telhados; instalação de 
tubulações; subterrâneas e áreas e caixas de inspeção, montagem de 
cubículos de concreto pré-moldado, abertura de covas para implantação 
de postes, construção de paines de concreto e de embalagens para 
expedição de equipamentos, tarefas de construção civil. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados:  
Colher de pedreiro, prumo e ferramentas em geral  
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Riscos ambientais presentes:  

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

♦ RISCO QUÍMICO: ÁLCALIS CÁUSTICOS (PÓS E POEIRAS 
DECORRENTES DO CIMENTO, CAL E AREIA) (NR 15 – ANEXO 13) 

 

8.5.1.2 AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLEMENTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE 

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

Fonte Observações Valor Medido Máxima Exposição 

Ruído Ambiente  xxxxxxxx 80 dB (A) 8 horas 

O nível de ruído encontrado em determinados equipamentos é inferior   ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de 8 horas. Cita-se que estes equipamentos são usados 
eventualmente durante o dia, não caracterizando uma exposição continua. 
Como medida preventiva recomenda-se a utilização de protetor auricular 
durante toda a exposição a equipamentos com  ruído  durante a jornada de  
trabalho. 
 

Risco químico: álcalis cáusticos (pós e poeiras decorrentes do 
cimento, cal e areia) (NR 15 - anexo 13). 

O contato com os pós e poeiras provenientes do cimento, cal e areia, 
produtos amplamente utilizados na construção civil, pode ocasionar 
problemas dermatológicos como dermatoses e dermatites nas mãos e nos 
pés dos funcionários. Desta forma, torna-se indispensável o uso de botina de 
couro e luvas de látex ou cremes de proteção dermatológica durante o 
manuseio ou contato com estes produtos. 

Epi Utilizado 

Capacete aba frontal, óculos de proteção, luvas de raspa,protetor auricular, 
botinas, luvas de látex forrada e cinto de tipo paraquedista. 
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8.5.2 FUNÇÃO 

SERVENTE DE OBRAS 
 

8.5.2.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 
AMBIENTAIS 

Atividades: 

♦ Auxiliar os pedreiros, marceneiro e demais profissionais; transporta 
materiais; carga e descarga; remoção e limpeza de matérias excedentes 
para bota-fora; prepara a massa para o pedreiro; zelar pela limpeza e 
conservação do local de trabalho, abrir covas dos insumos, ferramentas e 
equipamentos, mantendo-os em condição de higiene e segurança. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados:  

Carrinho de mão, pá, enxada e baldes, corda, roldana, balde, guincho de 
coluna 

 

Riscos ambientais presentes:  

♦ Risco Físico: Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

♦ Risco Químico: Álcalis Cáusticos (Pós E Poeiras Decorrentes Do 
Cimento, Cal E Areia) (NR 15 – Anexo 13) 

 

8.5.2.2 AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLEMENTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE 

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

Fonte Observações Valor Medido Máxima Exposição 

Policorte  Sem carga 94.1 dB(A) 2 horas e 15 minutos 

Betoneira  xxxxxxx 85. dB(A) 8 horas 

O nível de ruído encontrado em determinados equipamentos é inferior   ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de 8 horas. Cita-se que estes equipamentos são usados 
eventualmente durante o dia, não caracterizando uma exposição continua. 
Como medida preventiva recomenda-se a utilização de protetor auricular 
durante toda a exposição a equipamentos com  ruído  durante a jornada de  
trabalho. 
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Risco químico: álcalis cáusticos (pós e poeiras decorrentes do 
cimento, cal e areia) (nr 15 - anexo 13). 

O contato com os pós e poeiras provenientes do cimento, cal e areia, 
produtos amplamente utilizados na construção civil, pode ocasionar 
problemas dermatológicos como dermatoses e dermatites nas mãos e nos 
pés dos funcionários. Desta forma, torna-se indispensável o uso de botina de 
couro e luvas de látex ou cremes de proteção dermatológica durante o 
manuseio ou contato com estes produtos. 

 

Epi Utilizado 

Capacete aba frontal, óculos de proteção, luvas de raspa,protetor auricular, 
botinas, luvas de látex forrada e cinto de tipo paraquedista. 

8.5.3 FUNÇÃO 

Marceneiro 

 

8.1.4.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 
♦ Realiza a montagem de painel, pilar, viga e assoalhos para a 

concretagem; corte de madeira sob medida para  estruturas. 
 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados:  

serra circular e ferramentas manuais. 

 

RISCOS AMBIENTAIS : 

♦ RISCOS QUÍMICOS: POEIRAS VEGETAIS (NR 15 ANEXO 13) 

♦ RISCO QUÍMICO: ÁLCALIS CÁUSTICOS (PÓS E POEIRAS DECORRENTES 
DO CIMENTO, CAL E AREIA) (NR 15 – ANEXO 13) 

♦ RISCOS FÍSICOS: RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (NR 15 ANEXO 
01) 

 

8.5.3.1 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 
DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

RISCO QUÍMICO: POEIRAS VEGETAIS 

O risco químico se dá devido à exposição às poeiras vegetais oriundas do 
trabalho com madeiras, durante as atividades de corte. A aspiração destas 
poeiras poderá ocasionar problemas respiratórios e ou alérgicos aos 
funcionários. É obrigatório o uso de protetor respiratório do tipo P-1 contra 
poeiras não tóxicas.  
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RISCO QUÍMICO: ÁLCALIS CÁUSTICOS (PÓS E POEIRAS DECORRENTES DO 
CIMENTO, CAL E AREIA) (NR 15 - ANEXO 13). 

O contato com os pós e poeiras provenientes do cimento, cal e areia, 
produtos amplamente utilizados na construção civil, pode ocasionar 
problemas dermatológicos como dermatoses e dermatites nas mãos e nos 
pés dos funcionários. Desta forma, torna-se indispensável o uso de botina de 
couro e luvas de látex ou cremes de proteção dermatológica durante o 
manuseio ou contato com estes produtos. É obrigatória a utilização de luvas 
de látex ou de borracha ou cremes de proteção dermatológicos, bem como 
máscara com filtro químico adequado. 

 

RISCO FÍSICO: RUÍDO CONTÍNUO E INTERMETENTE (NR-15-ANEXO 1) 

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

Fonte Geradora Observações Valor Medido Máxima Exposição 

Serra Circular Cortando 
madeira 

96.0 dB (A) 1 hora e 45 minutos 

O nível de ruído encontrado em determinados equipamentos é inferior   ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de 8 horas. Cita-se que estes equipamentos são usados 
eventualmente durante o dia, não caracterizando uma exposição continua. 
Como medida preventiva recomenda-se a utilização de protetor auricular 
durante toda a exposição a equipamentos com  ruído  durante a jornada de  
trabalho. 
 

Epi Utilizado 

Capacete aba frontal, óculos de proteção, luvas de raspa,protetor auricular, 
botinas, luvas de látex forrada e cinto de tipo paraquedista. 
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9 RECOMENDAÇÕES 

♦ 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 serviços sobre segurança e medicina do trabalho, 
dando ciência aos empregados dos possíveis riscos no ambiente de trabalho. 

-  Informar aos trabalhadores; 

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

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

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

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

 

♦ NR – 10 Instalações Elétricas: Todas as maquinas e equipamentos 
que utilizem energia elétrica deverão ter aterramento, devendo obedecer 
ao 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 Armazenagem e Manuseio de 
Materiais: 

- Os equipamentos utilizados na movimentação área de materiais, tais como 
talha entre outros deverão ser conservados em perfeitas condições de 
trabalho e ser respeitado a máxima de trabalho permitida. O operador 
devera receber treinamento especifico para a função. 

- Quando estiverem em uso os equipamentos para movimentação área de 
materiais sinalizar e isolar as áreas de riscos durante as operações; 

- O material armazenado devera ser disposto de forma a evitar a obstrução 
de portas equipamentos contra incêndio, saídas de emergência, 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. 

 

♦ Recomendação para atividades de levantamento e transporte 
manual de peso  

1- Evitar manejo de cargas acima dos limites máximos recomendados, 
determinados em função de: 
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- sexo, faixa etária e postura do trabalhador; 

- forma, dimensões e posição relativa da carga; 

- freqüência de operações e características gerais do ambiente de 
trabalho. 

2- Utilizar técnicas adequadas em função do tipo de carga a ser 
manejada; 

3-   Evitar, dorso curvo para frente e para trás. A coluna vertebral deve 
servir de elemento de suporte e nunca de elemento de articulação; 

4- Evitar utilização dos músculos das costas nas operações de 
movimentos bruscos, perda de equilíbrio, deslizando e passos em falso; 

5-   Evitar, quando do manejo de cargas, dar risadas, espirro ou tosse; 

6-   Evitar movimentos de torção em torno do eixo vertical do corpo; 

7-  Evitar esforços multiplicadores dos esforços atuantes, advindos de 
movimentos bruscos, perda de equilíbrio, deslizando e passos em falso; 

8-   Estar adequadamento vestido para evitar contração dos músculos sob 
a ação do frio, umidade e correntes de ar; 

9- Executar exercícios físicos adequados, dosados e ministrados 
corretamente para fortificar o sistema muscular motor e do dorso; 

10-  Afixar cartazes, indicando instruções adequadas para manejo manual 
de carga; 

11-  Manter a carga na posição mais próxima possível do eixo vertical do 
corpo; 

12-  Procurar distribuir simetricamente a carga; 

13-  Transportar a carga em posição ereta; 

14- Utilizar, quando possível, elementos auxiliares, para diminuir os 
esforços atuantes e facilitar o manejo da carga; 

15-  Movimentar cargas por rolamento, sempre que possível; 

16-  Evitar arranjo inadequado, bem como a falta de ordem do local de 
trabalho como por exemplo: empilhamento incorreto de materiais, vias 
de circulação obstruída, pranchas e escadas em más condições, etc.; 

17-   Selecionar adequadamente o pessoal que executar operações no 
manejo manual de cargas. 

 

 

♦ NR-12 Maquinas e equipamentos: Recomenda-se a realização de 
manutenção periódicas nas maquinas e equipamentos com emissão de 
laudos de modo a prevenir acidentes. 
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♦ NR-17 Ergonomia: POSIÇÃO PREDOMINANTE DE PÉ: 
Recomenda-se que os que os colaboradores procurem manter-se na 
posição anatômica, ou seja, coluna reta de modo a evitar possíveis 
problemas de coluna, sugere-se que os colaboradores façam pequenos 
intervalos de descanso em posição diferente da de trabalho. POSIÇÃO 
PREDOMINANTE SENTADA: Os postos de trabalho que os 
colaboradores permanecem sentados sugere-se o uso de cadeiras 
ergonômicas com acento e encosto ajustáveis. Em atividades com o 
computador deve-se posicionar o monitor 50 a 60 centimetros dos 
olhos; o topo do monitor deve estar na altura dos olhos ou ligeiramente 
abaixo; a sala deve estar bem iluminada; minimizar os reflexos na tela 
alterando a posição do monitor ou das luzes; evitar o ofuscamento; 
cuidar com as luzes incidindo direto sobre os olhos ( como luminárias de 
mesa); se necessário, utilizar um filtro anti-reflexo na tela do 
computador, descanso periódicos são importantes recomenda-se uma 
pausa de 10 minutos para cada 50 minutos trabalhados. O uso do 
computador requer longos períodos com a cabeça, olhos e corpo 
imóveis, o que costuma ser fatigante. 

Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características  
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psicofisiológicas dos trabalhadores cabe ao empregador realizar a 
analise ergonômica do trabalho devendo a mesma abordar, no mínimo, 
as condições de trabalho conforme estabelecido na NR-17, subitem 
17.1.2. 

 

♦ NR-23 Proteção contra incêndio: A distribuição de extintores devera 
ser de acordo com o PPCI ( Plano de Proteção Contra Incêndio) da 
empresa. 

 

Inspeção: Mensalmente deverá ser realizado 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 devera ser 
fixada a mais de 1,60 m acima do piso. Os extintores não deverão ser 
localizados nas paredes de escadas. 

 

 

Sinalização: Os locais destinados aos extintores devem ser sinalizados 
por um circulo vermelho ou por uma seta larga, vermelha com bordas 
amarelas. Devera ser pintada de vermelho uma área de no mínimo 1,00 
m (um metro) x 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 direção de pessoas capazes , como se fosse caso 
real de incêndio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO DE DISTRIBUIÇÃO DE EXTINTORES 
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Área coberta 
p/unidade de 
extintores em m2 

Risco de fogo Classe de 
ocupação 
(segundo tarifa 
de seguro IRB*) 

Distância máxima 
a ser percorrida 
em metros 

500 

 

Pequeno “A” -01 e 02 20 

250 

 

Médio “B” -02, 04, 05 e 

06 

10 

150 Grande “C” -07, 08, 09, 10, 

11, 12 e 13 

10 

 

 Instituto de Resseguros do Brasil 

 

Classes de Fogo: 

 

“A” - materiais sólidos (papel, tecidos, madeira, etc...) 

 

“B” - Gases / Líquidos inflamáveis 

 

“C” - Equipamentos elétricos energizados 

 

“D” - Metais pirofóricos e ligas (extintores em pó químico especial) 





 

 

Demarcação de Extintores 

(medidas em centímetros) 

 

 

                                            EXTINTOR                                                      10             18 

 

 

 

 

 

 

  

 

                 (até) 

                                                 160  

 

                       Piso 

 

 

                                     60                100 

 

     60 

   100 

    

SINALIZAÇÃO A SER PINTADA NO PISO SOB TODOS OS EXTINTORES. 

                                                               Posição do Extintor 

                10 

                10 

 

 

                60 

         

         

                 10      Piso Antiderrapante 

                 10 

 

            1010             60            1010 





 

 

 

♦ NR-26 Sinalização de Segurança: Adoção de sinalização de 
segurança com objetivos de prevenir acidentes, identificando os 
equipamentos de segurança, delimitando áreas e advertindo contra 
riscos. 

 



�

 

 

10  REGISTRO, 
MANUTENÇÃO E 

DIVULGAÇÃO DO PPRA 

10.1 REGISTRO 

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

 

 

10.2 MANUTENÇÃO 

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

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

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

 

 

10.3 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

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

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

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

10.4 PLANEJAMENTO 

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

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

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

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

 

 

Santa Maria, Julho de 2010. 
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12 ANEXOS 

ANEXO 1 - AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DOS ÍNDICES DE ILUMINAMENTO 

- SEGUNDO NR 17 E NBR 5413 – 

 

SETOR SALA LOCAL 
MEDIDO  

(LUX) 

RECOMENDADO 

(LUX) 

Oficina  

 

 

 

Esmeril  

Policorte 

Furadeira  

Aparelho de solda  

Guilhotina  

449  

365  

652  

301  

741  

200  

200  

200  

200  

200  

Bancada 

bobinador 
 Geral  

 

365  

 

 

200  

 

Serralheria   

Esmeril  

Policorte 

Furadeira  

 

598  

961  

781  

 

200  

200  

200  

 

Montagem TR  Bancada 01 352  200 

 

 

 

 

 





 

 

13 ANEXOS 

ANEXO 3 – ANALISE PRELIMINAR DE RISCO PARA SERVIÇOS EM ALTURA. 

 

♦ Riscos de queda: 
 As quedas constituem uma das principais causas de acidentes no setor 
elétrico, ocorrem em conseqüência de choques elétricos, de utilização 
inadequada de equipamentos de elevação (escadas, cestas, plataformas), 
falta ou uso inadequado de EPI, falta de treinamento dos trabalhadores, falta 
de delimitação e de sinalização do canteiro do serviço e ataque de insetos. 
 
 
♦ Veículos e equipamentos para elevação de cargas e cestas 

aéreas: 
Nos serviços de construção e manutenção em linhas e redes elétricas nos 
quais são utilizados cestas aéreas e plataformas, além de elevação de cargas 
(equipamentos, postes) é necessária a aproximação dos veículos junto às 
estruturas (postes, torres) e do guindauto (Grua) junto das linhas ou cabos. 
Nestas operações podem acontecer acidentes graves, exigindo cuidados 
especiais que vão desde a manutenção preventiva e corretiva do 
equipamento, o correto posicionamento do veículo, adequado travamento e 
fixação, até a operação precisa do equipamento. 
 
 
♦ Riscos de ataques de insetos: 

Na execução de serviços em torres, postes, subestações, leitura de 
medidores, serviços de poda de árvores e outros pode ocorrer ataques de 
insetos, tais como abelhas e formigas. 
 
♦ Analise Preliminar De Risco: 

Trata-se de uma técnica de análise prévia de riscos que tem como objetivo 
antecipar a previsão da ocorrência danosa para as pessoas, processos, 
equipamentos e meio ambiente. É elaborada através do estudo, 
questionamento, levantamento, detalhamento, criatividade, análise crítica e 
autocrítica, com conseqüente estabelecimento de precauções técnicas 
necessárias para a execução das tarefas (etapas de cada operação), de 
forma que o trabalhador tenha sempre o controle das circunstâncias, por 
maiores que forem os riscos.  
A Análise Preliminar de Risco é uma visão técnica antecipada do trabalho a 
ser executado, que permite a identificação dos riscos envolvidos em cada 
passo da tarefa, e ainda propicia condição para evitá-los ou conviver com 
eles em segurança. 
Por se tratar de uma técnica aplicável à todas as atividades, uma grande 
virtude da aplicação desta técnica de Análise Preliminar de Risco é o fato de 
promover e estimular o trabalho em equipe e a responsabilidade solidária. 





 

 

 

Exemplo de Formulário – APR 

 





 

 

Anexo 4 - CHECK LIST para risco de queda de altura 

 
 
 
 
 
 
 
 
O objetivo deste documento é criar o hábito de verificar os itens de 
segurança antes de iniciar as atividades, auxiliando na detecção, na 
prevenção dos riscos de acidentes e no planejamento das tarefas, enfocando 
os aspectos de segurança. 
Esse formulário pode ser vinculado no verso de uma “ordem de serviço”. 
Será preenchido de acordo com as regras de Segurança do Trabalho. “A 
Equipe somente deverá iniciar cada atividade, após realizar a identificação 
de todos os riscos, medidas de controle e após concluir o respectivo 
planejamento da atividade”. 
 

Anexo 5 – Segurança Nos Trabalhos Em Altura Com 
Risco De Queda 

ANDAIMES: 
Andaimes são construções provisórias auxiliares munidas de plataformas 
horizontais elevadas, suportadas por estruturas de secção reduzida, e que se 
destinam a apoiar a execução de trabalhos de construção, manutenção, 
reparação ou demolição de estruturas. 
É obrigatório o emprego de andaimes nas obras de construção civil em que 
os operários tenham de trabalhar a mais de 4 m do solo ou de qualquer 
superfície contínua que ofereça as necessárias condições de segurança. 
Estes equipamentos poderão ser em madeira, metálicos ou mistos. 
Atualmente, os andaimes mais utilizados são os metálicos. No entanto, em 
obras mais pequenas, utilizam-se andaimes mistos. 
 
Utilização de andaime: 
A montagem, desmontagem ou reconversão do andaime só pode ser 
efetuada sob a direção de uma pessoa competente com formação específica 
adequada sobre os riscos dessas operações, nomeadamente sobre: 
- A interpretação do plano de montagem, desmontagem e reconversão do 
andaime; 
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- A segurança durante a montagem, desmontagem ou reconversão do 
andaime; 
- As medidas de prevenção dos riscos de queda de pessoas ou objetos; 
- As medidas que garantem a segurança do andaime em caso de alteração 
das condições meteorológicas; 
- As condições de carga admissível; 
- Qualquer outro risco que a montagem, desmontagem ou reconversão 
possa comportar. 
Se a complexidade do andaime o exigir, deve ser elaborado um plano que 
defina os procedimentos gerais da sua montagem, utilização e 
desmontagem, completado, se necessário, com instruções precisas sobre 
detalhes específicos do andaime. 
O andaime que não disponha da nota de cálculo fornecida pelo fabricante ou 
cuja nota de cálculo não contemple as configurações estruturais só pode ser 
montado após elaboração do cálculo de resistência e estabilidade do mesmo, 
excepto se for montado respeitando uma configuração tipo geralmente 
reconhecida. 
A pessoa competente que dirija a montagem, desmontagem ou reconversão 
do andaime e os trabalhadores que executem as respectivas operações 
devem dispor do plano acima mencionado, bem como das instruções que 
eventualmente o acompanhem. 
 
 

 

Estabilidade do andaime: 
Os elementos de apoio do andaime devem ser colocados de modo a evitar 
os riscos resultantes de deslizamento através de fixação à superfície de 
apoio de dispositivo antiderrapante ou outro meio eficaz que garanta a 
estabilidade do mesmo. 
A superfície de suporte do andaime deve ter capacidade suficiente. 
O andaime sobre rodas deve ter dispositivos adequados que impeçam a 
deslocação acidental durante a utilização. 
 
Plataformas do andaime: 
As dimensões, forma e disposição das plataformas do andaime devem ser 
adequadas ao trabalho a executar e às cargas a suportar, bem como 
permitir que os trabalhadores circulem e trabalhem em segurança. 
As plataformas do andaime devem ser fixadas sobre os respectivos apoios 
de modo que não se desloquem em condições normais de utilização. 
Entre os elementos das plataformas e os dispositivos de protecção colectiva 
contra quedas em altura não pode existir qualquer zona desprotegida 
susceptível de causar perigo. 





 

 

As partes do andaime que não estejam prontas a ser utilizadas, 
nomeadamente durante a montagem, desmontagem ou reconversão do 
andaime, devem ser assinaladas por meio de sinalização de segurança e 
saúde no trabalho, nos termos da legislação aplicável, e convenientemente 
delimitadas de modo a impedir o acesso à zona de perigo. 
 
PLATAFORMAS SUSPENSAS 
Este tipo de equipamento é utilizado para alturas significativas, em que a 
montagem de andaimes é inviável. 
A fixação das plataformas às consolas ou a outros pontos de suspensão far-
se-á de maneira que ofereça toda a segurança, sendo proibido o recurso a 
contrapesos para manter a posição das vigas de suporte. 
Havendo dúvida sobre a resistência do ponto de apoio e do meio de fixação 
do braço da alavanca, poderá exigir-se a apresentação de cálculos de 
estabilidade, na base de uma carga igual ao triplo da carga máxima de 
serviço. 
 
Características e acessórios 
Todas as faces das plataformas terão guardas com a altura mínima de 0,90 
m, não podendo os espaços livres permitir a passagem de pessoas. 
A fim de reduzir a oscilação das plataformas, haverá, a toda a altura, cabos-
guias esticados. Poderá, todavia, ser adaptado qualquer outro sistema de 
equilíbrio comprovadamente eficiente. 
O comando do movimento da plataforma deverá ser único, para garantir 
permanente horizontalidade, e será manobrado por meio de um sistema 
diferencial, com manivela e trincos de segurança nos dois sentidos. 
Os cabos de suspensão hão-de ter em todo o momento um coeficiente de 
segurança de 10, pelo menos, em relação ao máximo da carga a suportar, e 
o comprimento suficiente para que fiquem de reserva, na posição mais baixa 
da plataforma, duas voltas em cada tambor. 
Os sarilhos das plataformas devem ser construídos e instalados de maneira 
que o mecanismo seja facilmente acessível a qualquer exame. 
Os cabos, as correntes e as outras peças metálicas principais das 
plataformas e seus acessos serão devidamente protegidos contra a 
oxidação. 
 
ESCADAS: 
As escadas devem ser colocadas de forma a garantir a sua estabilidade 
durante a utilização. 
Os apoios das escadas portáteis devem assentar em suporte estável e 
resistente, de dimensão adequada e imóvel, de forma que os degraus se 
mantenham em posição horizontal durante a utilização. 
Durante a utilização de escadas portáteis, deve ser impedido o deslizamento 
dos apoios inferiores através da fixação da parte superior ou inferior dos 
montantes, de dispositivo antiderrapante ou outro meio de eficácia 
equivalente. 
As escadas utilizadas como meio de acesso devem ter o comprimento 
necessário para ultrapassar em, pelo menos, 90 cm o nível de acesso, salvo 
se houver outro dispositivo que garanta um apoio seguro. 





 

 

As escadas de enganchar com vários segmentos e as escadas telescópicas 
devem ser utilizadas de modo a garantir a imobilização do conjunto dos 
segmentos. 
As escadas móveis devem ser imobilizadas antes da sua utilização. 
As escadas suspensas devem ser fixadas de forma segura e, com excepção 
das escadas de corda, de modo a evitar que se desloquem ou balancem. 
As escadas devem ser utilizadas de modo a permitir que os trabalhadores 
disponham em permanência de um apoio e de uma pega seguros, 
inclusivamente quando seja necessário carregar um peso à mão sobre as 
mesmas. 
 
TÉCNICAS DE ACESSO E DE POSICIONAMENTO POR CORDAS 
A utilização de técnicas de acesso e posicionamento por meio de cordas deve 
ser limitada a situações em que a avaliação de risco indique que o trabalho 
pode ser realizado com segurança e não se justifique a utilização de 
equipamento mais seguro. 
A utilização das técnicas de acesso e de posicionamento por meio de cordas 
deve respeitar as seguintes condições: 
- O sistema deve ter, pelo menos, a corda de trabalho a utilizar como meio 
de acesso, descida e sustentação, e a corda de segurança a utilizar como 
dispositivo de socorro, as quais devem ter pontos de fixação independentes; 
- O trabalhador deve utilizar arneses adequados através dos quais esteja 
ligado à corda de segurança; 
- A corda de trabalho deve estar equipada com um mecanismo seguro de 
subida e descida, bem como com um sistema autobloqueante que impeça a 
queda no caso de o trabalhador perder o controlo dos seus movimentos; 
- A corda de segurança deve estar equipada com um dispositivo móvel 
antiqueda que acompanhe as deslocações do trabalhador; 
- Em função da duração do trabalho ou de restrições de natureza 
ergonómica, determinadas na avaliação dos riscos, a corda de trabalho deve 
possuir um assento equipado com os acessórios adequados; 
- As ferramentas e outros acessórios utilizados pelo trabalhador devem estar 
ligados ao seu arnês ou assento, ou presos de forma adequada; 
- O trabalho deve ser correctamente programado e supervisionado de modo 
que o trabalhador possa ser imediatamente socorrido em caso de 
necessidade. 
Em situações excepcionais em que se verifique que a utilização de uma 
segunda corda aumentaria os riscos, pode ser utilizada uma única corda 
desde que sejam tomadas as medidas adequadas para garantir a segurança 
do trabalhador. 
 
TRABALHOS EM ALTURA DE CARÁCTER TEMPORÁRIO 
Na situação em que não seja possível executar os trabalhos temporários em 
altura a partir de uma superfície adequada, com segurança e condições 
ergonômicas apropriadas, deve ser utilizado o equipamento mais apropriado 
para assegurar condições de trabalho seguras. 





 

 

Na utilização de equipamento destinado a trabalhos temporários em altura, 
o empregador deve dar prioridade a medidas de protecção colectiva em 
relação a medidas de protecção individual. 
O dimensionamento do equipamento deve corresponder à natureza dos 
trabalhos e às dificuldades que previsivelmente ocorram na sua execução, 
bem como permitir a circulação de trabalhadores em segurança. 
A escolha do meio de acesso mais apropriado a postos de trabalho em altura 
deve ter em consideração a frequência da circulação, a altura a atingir e a 
duração da utilização. O acesso a postos de trabalho em altura deve permitir 
a evacuação em caso de perigo iminente. 
A passagem, em qualquer sentido, entre meios de acesso a postos de 
trabalho em altura e plataformas e passadiços deve, se for caso disso, estar 
protegida contra riscos adicionais de quedas. 
O trabalho sobre uma escada num posto de trabalho em altura deve ser 
limitado aos casos em que não se justifique a utilização de equipamento 
mais seguro em razão do nível reduzido do risco, da curta duração da 
utilização ou de características existentes que o empregador não pode 
alterar. 
Os trabalhos em altura só devem ser realizados quando as condições 
meteorológicas não comprometam a segurança e a saúde dos trabalhadores. 
 
 
 
 
 
Medidas de proteção coletiva: 
As medidas de proteção coletiva destinadas a limitar os riscos a que os 
trabalhadores que executam trabalhos temporários em altura estão sujeitos 
devem atender ao tipo e características dos equipamentos de trabalho a 
utilizar. 
Sempre que a avaliação de riscos considere necessário, devem ser 
instalados dispositivos de proteção contra quedas, com configuração e 
resistência que permitam evitar ou suster quedas em altura. 
Os dispositivos de proteção contra quedas só podem ser interrompidos nos 
pontos de acesso de escadas, verticais ou outras. 
Se a execução de determinados trabalhos exigir, tendo em conta a sua 
natureza, a retirada temporária de dispositivos de proteção coletiva contra 
quedas, o empregador deve tomar outras medidas de segurança eficazes e, 
logo que a execução dos trabalhos termine ou seja suspensa, instalar esses 
dispositivos. 

 

 





 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

 

 

 

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

 

 

 

CORFAP ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA. 
 

 

 

 

Santa Maria/RS, ___ de _____________ de 2010. 

 

 

 

Nome: ________________________ 

 

 

Assinatura: ________________________ 

 


