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PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELO PPRA

Médico do Irabalho Zoé Dalmora - CRM/RS 20.085

Rua Riachuelo, 364 - Esquina Rua Pinheiro Machado - Centro - Santa Maria - RS

Fone: Oxx55 222 2430

Médico do Irabalho Helio Seltrame - CRM/RS 420-IP

End.: R. Riachuelo, 0.° 364 - Centro - Santa Maria - RS

Fone: 55 222 2430

1 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Empresa:

Atuação:

Código CNAE:
Grau de risco:

Número do CGC:

Endereço:

Telefone:

AGRIMEC - AGROINDUSTRIAL E MECÃNICA LTOA.

Fabricação de outros produtos elaborados de metal.

28.99-1
03, conforme a NR-4 em seu quadro I - Classificação Nacional de

Atividades Econômicas.

88.093.141/0001-47

Av. Pedro Cezar Saccol, sIn°, Distrito Industrial.

55212-5252

Trabalham, atualmente, na empresa 46 funcionârios, distribuídos conforme o disposto na
Tabela 1.
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TABELA 1 - DISTRIBUiÇÃO FUNCIONAL DA EMPRESA

SETOR I FUNÇÃO N' FUNCIONÃRIOS
Administrativo

01
Gerente administrativo

Diretor 01

Expedição
Expedidor 01

Compras
Comprador 01

Produção
Coordenador de produção 01

Almoxarifado
Almoxarife 01

Montagem
Montador 01

Aorendlz metalúraico 02

Pintura

Aprendiz me\alúraico 03

Corte
Aprendiz metalúrgico 04

Auxiliar metalúraico 01

Solda
Soldador 05

Aprendiz metalúrgico 09

Auxiliar de soldador 02

Auxiliar metalúraico 05

Torno
Torneiro 05

Aprendiz metalúraico 01

Furadeiras
Soldador 01

Aprendiz metalúraica 01

Total Geral 46
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2 INTRODUÇÃO

Conforme descreve o item 9.1.1 da NR 9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais _

PPRA, este visa à preservação da saúde e da integridade 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.

As análises, interpretações e recomendações constantes neste PPRA estão baseadas em
dados colhidos durante as visitas às instalações da empresa. Por este motivo, qualquer
modificação de produção, área fisica e/ou equipamentos poderá alterar as conclusões do
trabalho, sendo necessárias novas a ialiações com o objetivo de atualização do programa.

3 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A NR 9 conceitua riscos ambientais como sendo os ~agentes fisicos, qUlmlcos 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:

CJ Agentes físicos são as diversas formas de energia a que possam estar expostos os
trabalhadores, tais como: ruido, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas,
radiações ionizantes, radiações nao-ionizantes, bem como o infra-som e o ultra-som.
Constantes na NR 15 - Atividades e Operações Insalubres, Anexos N° 1 a 10.

o Agentes químicos são as substãncias, 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 peje ou por ingestão. Constantes na NR 15 - Atividades e
Operações Insalubres, Anexos N° 11 a 13.

o Agentes biológicos são as bactérias, fungos, bacilos, parasítas, protozoârios. vírus. entre
outros. Constantes na NR 15 - Atividades e Operações Insalubres, Anexo N° 14.

o Agentes ergonõmicos: são considerados aqueles cuja relação do trabalho com o homem
causam desconforto ao mesmo, podendo causar danos à sua saúde, tais como esforço fisico
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.

o Riscos de acidentes: considerados os equipamentos, dispositívos, 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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4 OBJETO E CAMPO DE APLICAÇÃO

DA OBRIGATORIEDADE LEGAL:

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais esta baseado na Portaria nO 25, de 29 de
dezembro de 1994, a qual da nova redação à Norma Regulamentadora NR 9, instituída pela
Portaria na 3.214, de 8 de junho de 1978, Capítulo V do Titulo 11,da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT).

DAS FASES:

Conforme determinação legal, o desenvolvimento deste PPRA abrange as seguintes fases:

o Antecipação dos riscos: Envolve a análise de projetos de novas instalações, métodos ou
processos de trabalho, ou de modi,icação dos já existentes, visando a identificar os riscos
potenciais e introduzir medidas de proteção para sua redução ou eliminação.

o Reconhecimento dos riscos: Envolve a identificação dos riscos, das fontes geradoras. das
trajetórias e dos meios de propagação dos agentes no ambiente de trabalho, das funções e da
determinação do número de trabalhadores expostos, da caracterização das atividades e do tipo
da exposição, assim como, das medidas de controle já existentes.

o Avaliação dos riscos: Envolve medidas de avaliação quantitativa para comprovar a
exposição e/ou existência de riscos, para dimensionar a exposição dos trabalhadores e
fornecer subsidias técnicos para a proposição de medidas de controle.

o Medida de controle dos riscos: Envolve a implementação de medidas necessárias para a
eliminação, minimização ou controle dos riscos ambientais.

a) identificação. na fase de antecipação, de risco potencial á 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 p.evistos 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.

DAS RESPONSABILlOADES:

Conforme a NR 9, tem-se as responsabilidades:

':I Do empregador: estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA como
atividade permanente da empresa ou instituição.
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o 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 ã saúde
dos trabalhadores.

DA 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 NR, em especial com o previsto na NR 7 - Programa de Controle Médico
de Saúde Ocupacional- PCMSo.

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

DA DIVULGAÇÃO 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 disponiveis para a prevenção e/ou atenuação dos mesmos.

5 DESENVOLVIMENTO DO PPRA

Para a realização 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.

As etapas do PPRA: antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos estão
apresentadas no item 7. No item 7 apresenta-se, também, a medição realizada para verificação
do nivel de exposição dos trabalhadores ao ruido continuo ou intermitente.

Para a realização do levantamentL dos riscos ambientais para a fase de antecipação e
reconhecimento dos riscos ambientais, utilizou-se luximetro marca YEW e Decibelimetro marca
S/MPSON 400, em curva de compensação 'A', circuito de resposta lenta (s/ow).

No item 8 encontram-se detalhados os equipamentos de proteção individual (EPl"s)
recomendados para cada risco diagnosticado.
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6 POLíTICA DE SEGURANÇA DA EMPRESA

a SESMT: Conforme previsto na NR 4 - Serviços Especializados em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, de acordo com o grau de risco da empresa
(grau de risco 03) e o número de funcionarios (número de funcionários = 46), não se faz
necessário a implantação de um SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança
e em Medicina do trabalho).

o CIPA: Conforme previsto na NR~5 - Comissão interna de prevenção de acidentes _ CIPA, a
empresa já possui instalada a CIPA, com o seguinte dimensionamento:
- Representantes dos empregados: 01 Titular e 01 Suplente.
- Representantes do Empregador: 01 Titular e 01 Suplente.

7 DESCRiÇÃO DOS RISCOS

7.1 - ADMINISTRATIVO

Função:

DIRETOR

GERENTE ADMINISTRATIVO

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Atividades:

Atividades de administração geral, compra e venda.

Equipamentos empregados

Materiais de escritório em geral, telefone e calculadora.

Riscos a avaliar:

o RISCO ERGONÔMICO: ILUMINAMENTO (NR 17 E NBR 5413)

o RISCO ERGONÔMICO: POSTURA INADEQUADA (NR 17)
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AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

RISCO ERGONÔMICO: ILUMINAMENTO (NR 17 E NBR 5413)

SETOR LOCAL MEDIDO (LUX) RECOMENDADO (LUX)
Mesa 1 180 LUX 300 LUX

ADMINISTRATIVO Mesa 2 200 LUX 300 LUX
Mesa Reunião 240 LUX 300 LUX

o baixo índice de iluminação encontrado em um dos caixas pode causar stress fisico, fadiga
visual, além de proporcionar um ambiente de trabalho desagradável.
Para se obter uma iluminação adequ.Jda, sugerimos:

;p. Aumento no número ou potência das lâmpadas;
:, Aproveitamento da iluminação natural;

, Manutenção periódica, com limpeza e substituição de lâmpadas queimadas;

RISCO ERGONÔMICO: POSTURA INADEQUADA (NR 17)

A postura inadequada para os trabalhos administrativos dá-se em função dos funcionários
permanecerem muito tempo sentado e realizarem atividades de digitação, podendo acarretar
problemas de coluna e dores lombares ao longo da vida laboral, além de DORT (Distúrbios
Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho).

Recomenda~se que os funcionários procurem permanecer em posição correta, ou seja, coluna
ereta e braços apoiados em ângulo de 90 graus e que se faça pequenos intervalos de
descanso (10 minutos de descanso para cada 50 minutos trabalhados) diferente da posição
habitual de trabalho.

7.2 - ADMINISTRATIVO

Função:

EXPEDIDOR

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Atividades:

Atividades de controle de estoque e liberação de materiais.

Equipamentos empregados

Materiais de escritório em geral, telefone e calculadora.

Riscos a avaliar:

o RISCO ERGONÔMICO: ILUMINAMENTO (NR 17 E NBR 5413)
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AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

RISCO ERGONÔMICO: ILUMINAMENTO (NR 17 E NBR 5413)

SETOR LOCAL MEDIDO (LUX) RECOMENDADO (LUX)
Mesa Desenho 180 LUX 300 LUX

Mesa 1 100 LUX 300 LUX
ADMINISTRATIVO Mesa 2 100 LUX 300 LUX

Computador 120 LUX 300 LUX
MáQ. Escrever 100 LUX 300 LUX

o baixo índice de Iluminação encontrado em um dos caixas pode causar stress fíSICO, fadIga
visual, além de proporcionar um ambiente de trabalho desagradável.
Para se obter uma iluminação adequada, sugerimos:

, Aumento no numero ou potência das lâmpadas:
r Aproveitamento da ilumínaçãr natural;

,. Manutenção periôdica, com limpeza e substituição de lâmpadas queimadas:

7.3 - COMPRAS

Função:

COMPRADOR

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Atividades:

Atividades de administração geral, compra e venda de materiais.

Equipamentos empregados

Materiais de escritório em geral, telelone e calculadora.

Riscos a avaliar:

OI RISCO ERGONÔMICO: ILUMINAMENTO (NR 17 E NBR 5413)

o RISCO ERGONÔMICO: POSTURA INADEQUADA (NR 17)

AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Rua Professor Braga. 281 - Santa MarialRS Fone 55 222 4149.
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RISCO ERGONÔMICO: ILUMINAMENTO (NR 17 E NBR 5413)

SETOR LOCAL MEDIDO (LUX) RECOMENDADO (LUX)
Mesa 1 180 LUX 300 LUXCOMPRAS
Mesa 2 200 LUX 300 LUX-

, ,o baiXO mdlce de Ilumlnaçao encontrado em um dos caixas pode causar stress flSICO,fadiga
visual, além de proporcionar um ambiente de trabalho desagradável.
Para se obter uma iluminação adequada, sugerimos:

,.. Aumento no numero ou potência das lâmpadas;
,.. Aproveitamento da iluminação natural;

,... Manutenção periódica, com limpeza e substituição de lâmpadas queimadas;

RISCO ERGONÔMICO: POSTURA INADEQUADA (NR 17)

A postura inadequada, dá-se em função dos funcionários permanecerem muito tempo sentados
e realizarem atividades de digitação, podendo acarretar problemas de coluna e dores lombares
ao longo da vida laboral, além de DORT (Distúrbios OsteomuscularesRelacionadas ao
Trabalho),

Recomenda-se que os funciona rios rrocurem permanecer em posição correta, ou seja, coluna
ereta e braços apoiados em ângulo de 90 graus e que se faça pequenos intervalos de
descanso (10 minutos de descanso para cada 50 minutos trabalhados) diferente da posição
habitual de trabalho.

7.4 - PRODUÇÃO

Função:

COORDENADOR DE PRODUÇÃO

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Atividades:

Atividades de supervisão geral da produção.

Equipamentos empregados

Materiais de escritório em geral, computador, telefone.

Riscos a avaliar:

" RISCO ERGONÔMICO: ILUMINAMENTO (NR 17 E NBR 5413)

AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Rua Professor Braga. 281 - Sanla MariafRS Fone 55 222 4149 9

Rua Riachuelo, 364 - EsqUina Rua Pinheiro Machado - Santa MarialRS CEP 97010 005 _ Fone/FaK 55 222 2430



RISCO ERGONÔMICO: ILUMINAMENTO (NR 17 E NBR 5413)

SETOR LOCAL MEDIDO (LUX) RECOMENDADO (LUX)
Mesa Desenho 180 LUX 300 LUX

Mesa 1 100 LUX 300 LUX
ADMINISTRATIVO Mesa 2 100 LUX 300 LUX

Computador 120 LUX 300 LUX
Máq. Escrever 100 LUX 300 LUX

..o baiXO índice de Iluminação encontrado em um dos caIxas pode causar stress (Isrco, fadiga
visual, além de proporcionar um ambiente de trabalho desagradável.
Para se obter uma iluminação adequada, sugerimos:

;... Aumento no número ou potência das lâmpadas:
> Aproveitamento da iluminação natural;

,. Manutenção periódica, com limpeza e substituição de lâmpadas queimadas:

7.5 - ALMOXARIFADO

Função:

ALMOXARIFE

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Atividades:

Atividades de controle de estoque e fornecimento de materiais e peças para os outros setores.

Equipamentos empregados

Materiais de escritório em geral.

Riscos a avaliar:

o RISCO ERGONÔMICO: ILUMINAMENTO (NR 17 E NBR 5413)

o RISCO FíSICO: RuíDO CONTíNUO E INTERMITENTE (NR 15 ANEXO 1)

AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

RISCO ERGONÔMICO: ILUMINAMENTO (NR 17 E NBR 5413)

SETOR LOCAL MEDIDO (LUX) RECOMENDADO (LUX)
Mesa 300 LUX 300 LUXALMOXARIFADO

Prateleiras 100 - 200 LUX 200 LUX

Os indices de iluminamento encontram-se dentro das Normas NR-17 e NBR 5413 da ABNT.
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RISCO FíSICO: RuiDO CONTíNUO E INTERMITENTE (NR 15ANEXO 1)

FONTE GERADORA OBSERVAÇOES VALOR MAXIMA
MEDIDO IdB) EXPOSiÇÃO

Ruído de fundo -- 80 - 86 7 horas

OBSERVAÇÃO: Devido ao Almoxarifado encontrar-se na área de produção, o funcionário está
exposto ao ruído de fundo que é de 80 a 86 dB. Recomenda-se o uso do protetor auricular
durante toda jornada de trabalho.

7.6 - MONTAGEM

Função:

MONTADOR

APRENDIZ METALÚRGICO

RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Atividades:

Montagem final das máquinas.

Equipamentos empregados:

Parafusadeira, furadeira manual e empilhadeira para o transporte das peças

Riscos a Avaliar

o RISCO FisICO: RuíDO CONTíNUO OU INTERMITENTE(NR 15 -ANEXO 1)

AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS:

RISCO FisICO: RuíDO CONTíNUO OU INTERMITENTE! NR-15 ANEXO 1)

FONTE GERADORA OBSERVAÇOES VALOR MAXIMA
MEDIDO IdB) EXPOSICÃO

Empilhadeira -- 98 1 hora e 15 minutosFuradeira manual -- 92 3 horas

Os níveis de ruído medidos em alguns equipamentos encontram-se acima dos limites de
tolerância estabelecidos pela norma regulamentadora: NR-15 em seu Anexo-1. O ruido
excessivo pode ocasionar: cefaléia, stress psíquico e ao longo da vida laboral: PAIRO (Perda
Auditiva Induzida Pelo Ruido Ocupacional). Recomenda-se o uso de protetor auricular durante
toda a jornada de trabalho.
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7.7 - PINTURA

Função:

APRENDIZ METALÚRGICO

RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Atividades:

Pintura e lixamento das peças e máquinas.

Equipamentos empregados:

Pistola para pintura.

Riscos a Avaliar

o RISCO QUíMICO: HIDROCARtlONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO
(TINTAS E SOLVENTES) ( NR- 15 ANEXO 13)

AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS:

RISCO QUíMICO: HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO
(TINTAS E SOLVENTES) ( NR-15 ANEXO 13)

O fisco dá-se em virtude do contato e aspiração de vapores e névoas de tintas, solventes, por
serem produtos contendo hidrocarbonetos, Podem acarretar dermatoses e dermatites,
intOXicações graves. Recomenda-se o uso obrigatório de luvas de lâtex ou cremes de proteção
dermatológica, avental de raspa de couro, máscara de proteção respiratória com fjJtro
mecânico e químico contra gases e vapores e névoas.

7.8 - CORTE

Função:

APRENDIZ METALÚRGICO

AUXILIAR METALÚRGICO

RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Atividades:

Corte, acabamento e dobramento de chapas e peças.

Equipamentos empregados:

Guilhotina, dobradeira, prensa, calandras, policorte manual, policorte de bancada, serras,
esmeril.
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Riscos a avaliar:

o RISCO FíSICO: RuiDO CONTiNUO E INTERMITENTE (NR 15 _ ANEXO 1)

o RISCO QUíMICO: HIDROCARPONETOS E OUTROS COMPOSTOS DO CARBONO
(ÓLEOS MINERAIS) (NR 15 - ANEXO 13)

o RISCO DE ACIDENTE: PROJEÇÃO DE REBARBAS

AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

RISCO FisICO: RuiDO CONTiNUO E INTERMITENTE (NR 15 - ANEXO 1)

Fonte Geradora Observações Valor Medido (dB) Máxima Exposição
Diária

Lixadeira 1 -- 100 1 hora
Lixadeira 2 -- 98 1 hora e 30 minutos
Dobradeira -- 86 7 horas
Guilhotina -- 103 40 minutos
Prensa -- 88 5 horas
Calandra -- 84 8 horas

Policorte manual -- 105 30 minutos
Serra -- 82 8 horas

Compressor -- 85 8 horas
Esmeril -- 96 1 hora e 45 minutos

Policor'te de bancada -- 100 1 hora

o nível de ruído encontrado no setor apresenta-se acima do limite de tolerância para a jornada
de trabalho de 8 horas diárias. Sendo este prejudicial à saúde, ocasionando stress físico e
mental, além de PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruido). Recomenda-se o uso de protetor
auricular nas atividades.

RISCO Qui MICO: HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DO CARBONO
(OLEOS MINERAIS) (NR 15 - ANEXO 13)

A manipulação constante e repetida de óleos minerais pode ser nociva á saúde humana. além
das reações irritantes e alérgicas que pode causar, predispõe á lesões cancerigenas na pele
humana. Recomenda-se a utilização de luvas de látex ou de borracha ou cremes de proteção
dermatológicos.
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RISCO DE ACIDENTES: PROJEÇÃO DE REBARBAS

As atividades deste setor incluem o uso de esmeril, palicarie e outros equipamentos que
expõem o funcionário a projeção de partículas o que pode causar ferimentos principalmente
nos olhos. Recomenda-se o uso de óculos de proteção ou protetor facial para utilizar estes
equipamentos.

7.9- SOLDA

Função:

SOLDADOR

APRENDIZ METALÚRGICO

AUXILIAR METALÚRGICO

AUXILIAR SOLDADOR

RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Atividades:

Atividades de solda e montagem das máquinas e peças produzidas.

Equipamentos empregados:

Ponte rolante, aparelhos de sorda MIG e oxigênio, ferramentas em geral.

Riscos a avaliar:

o RISCO FíSICO: RuíDO CONTiNUO E INTERMITENTE (NR 15 _ ANEXO 1)

o RISCO FíSICO: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES NR 15-ANEXO 7)

o RISCO QUíMICO: FUMOS E GASES METÁLICOS (NR.15-ANEXO 13)

o RISCO QUíMICO: HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DO CARBONO
(ÕLEOS MINERAIS) (NR 15. ANEXO 13)

AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

RISCO FíSICO: RuíDO CONTíNUO E INTERMITENTE (NR 15 • ANEXO 1)

o nível de ruído presente no setor da solda, é proveniente das máquinas e equipamentos da

Fonte Geradora Observações Valor Medido (dB) Máxima Exposição Diária
Ruído de fundo -- 80 - 87 6 horas
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produção e estâ acima dos limites permitidos em norma. Recomenda-se o uso do protetor
auricular nas atividades.

RISCO FíSICO: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES _ NR 15 _ ANEXO 7

Este risco da-se devido as atividades de solda. A exposição prolongada a essas radiações sem
a devida proteção pode ocasionar queimadura de retina, câncer de pele, esterilidade.
Recomenda-se o uso de escudo ou mascara de solda, luvas, avental e perneira de raspa de
couro.

RISCO QUíMICO: GASES E FUMOS METÁLICOS (NR 15 -ANEXO 1)

Durante as atividades de solda, hâ a liberação de fumos metalicos e gases variados, que se
inalados podem causar intoxicações "l problemas respiratórios (pneumoconioses). Recomenda-
se a utilização obrigatória de máscaras com filtro químico e a boa ventilação do ambiente
utilizado para soldagem.

RISCO QUíMICO: HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DO CARBONO (ÓLEOS
MINERAIS) (NR 15 - ANEXO 13)

A manipulação constante e repetida de óleos minerais pode ser nociva à saúde humana,
além das reações irritantes e alérgicas que pode causar, predispõe à lesões cancerígenas na
pele humana. Recomenda~se a utilização de luvas de látex ou de borracha ou cremes de
proteção dermatológicos na manipulação destas substâncias.

7.10 - TORNO

Função:

TORNEIRO

APRENDIZ METALÚRGICO

RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Atividades:

Usinagem, confecção e acabamento das peças.

Equipamentos empregados:

Tornos, esmeril e ferramentas em geral.

Riscos a avaliar:

o RISCO FíSICO: RuiDO CONTíNUO E INTERMITENTE (NR 15 _ ANEXO 1)

o RISCO QUíMICO: HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DO CARBONO
(ÓLEOS MINERAIS) (NR 15 - ANEXO 13)

o RISCO DE ACIDENTE: PROJEÇÃO DE REBARBAS
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RISCO FíSICO: RuíDO CONTíNUO E INTERMITENTE (NR 15 _ANEXO 1)

Fonte Geradora Observações Valor Medido (dB) Máxima Exposição
Diária

Torno -- 77-84 8 horas
Esmeril -- 93 3 horas

Ruído de fundo -- 79-89 5 horas

o nível de ruído encontrado no setor apresenta-se acima do limite de tolerância para a jornada
de trabalho de 8 horas diárias. Sendo este prejudicial à saúde, ocasionando stress físico e
mental, além de PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruido), Recomenda-se o uso do protelo r
auricular nas atividades.

RISCO QUíMICO: HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DO CARBONO
(ÓLEOS MINERAIS) (NR 15 - ANEXO 13)

A manipulação constante e repetida de óleos minerais pode ser nociva à saúde humana. além
das reações irritantes e alérgicas que pode causar, predispõe à lesões cancerigenas na pele
humana. Recomenda-se a utilização de luvas de látex ou de borracha ou cremes de proteção
dermatológicos.

RISCO DE ACIDENTES: PROJEÇÃO DE REBARBAS

As atividades deste setor incluem o uso de equipamentos que expõem o funcionário a projeção
de partículas o que pode causar ferimentos principalmente nos olhos. Recomenda-se o uso de
óculos de proteção ou protetor facial para utilizar estes equipamentos.

7.11 - FURADEIRAS

Função:

SOLDADOR

APRENDIZ METALÚRGICO

RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Atividades:

USinagem, confecção e acabamento das peças.

Equipamentos empregados:

Furadeiras. esmeril e ferramentas em geral.

Riscos a avaliar:

o RISCO FíSiCO: RuíDO CONTíNUO E INTERMITENTE (NR 15 -ANEXO 1)
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r.1]Jt~fJe
o RISCO QUIMICO: HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DO CARBONO
(ÓlEOS MINERAIS) (NR 15 - ANEXO 13)

o RISCO DE ACIDENTE: PROJEÇÃO DE REBARBAS

RISCO FíSICO: RuíDO CONTíNUO E INTERMITENTE (NR 15 _ANEXO 1)

Fonte Geradora Observações Valor Medido (dB) Máxima Exposição
Diária

Furadeira -- 77 - 85 8 horas
Esmeril -- 93 3 horas

Ruído de fundo -- 79-89 5 horas

o nível de ruído encontrado no selor apresenta-se acima do limite de tolerância para a jornada
de trabalho de 8 horas diárias. Sendo este prejudicial à saúde, ocasionando stress físico e
mental, além de PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído), Recomenda-se o uso do protetor
auricular nas atividades.

RISCO QUíMICO: HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DO CARBONO
(ÓlEOS MINERAIS) (NR 15 - ANEXO 13)

A manipulação constante e repetida de óleos minerais pode ser nociva á saúde humana. além
das reações irritantes e alérgicas que pode causar, predispõe á lesões cancerigenas na pele
humana. Recomenda-se a utilização de luvas de látex ou de borracha ou cremes de proteção
dermatológicos.

RISCO DE ACIDENTES: PROJEÇÃO DE REBARBAS

As atividades deste setor incluem o uso de equipamentos que expõem o funcionário a projeção
de particulas o que pode causar ferimentos principalmente nos olhos.Recomenda.se o uso de
óculos de proteção ou protetor facial para utilizar estes equipamentos

8 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:

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

o Fornecer ao empregado somente EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho e de empresa
cadastradas no DNSST - Departamento Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador;

o Treinar o trabalhador sobre o uso adequado do EPI;

~ Tornar obrigatório o seu uso;

o Substituí-1o, imediatamente, quando danificado ou extraviado;
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CJ Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica do EPI;

:J Comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada no EPI.

Determina também as obrigações do empregado, quais sejam:

CJ Observar as normas de segurança do trabalho,

':J Usar o EPI fornecido pela empres) para a finalidade a que se destina,

o Responsabilizar-se por sua guarda e conservação,

o Comunicar a área de segurança diretamente, ou ao encarregado, quando o EPI tornar-se
impróprio para uso,

Os equipamentos de proteção individual que devem ser utilizados pelos trabalhadores, afim de
resguarda-los quanto a possíveis danos causados pelos agentes fisicos e químicos presentes
no ambiente de trabalho estão recomendados a seguir.

8.1- RECOMENDAÇÕES DE E.P.1. (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) POR
SETOR:

ADMINISTRATIVO

EXPEDiÇÃO

COMPRAS

PRODUÇÃO

o Não é necessário o uso de EPI.

Obs.: Os funcionários destes setores devem utilizar protetor auricular toda vez que for realizar
trabalhos na área da produção.

ALMOXARIFADO

:t Calçado de Segurança;

CJ Protetor auricular.

MONTAGEM

CJ Calçado de Segurança;

::J Protetor Auricular.

PINTURA

o Calçado de Segurança;

':J Luvas de Látex, Borracha ou Cremes de Proteção Dermatológicos;

o Máscara com Filtro Químico;

::J Avental de raspa de couro.
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CORTE

D Calçado de Segurança;

o Luvas de Raspa de Couro;

o Óculos de proteção ou protetor facial;

o Protetor Auricular.

SOLDA

o Calçado de Segurança;

o Máscara com Filtro Quimico;

:I Escudo ou óculos de proleção;

o Perneiras, Avental e Luvas de Raspa de Couro.

TORNO

o Calçado de Segurança;

o Luvas de Látex ou de Borracha ou Cremes de Proteção Dermatológicos;

o Óculos de proteção;

:J Protetor Auricular.

FURADEIRAS

o Calçado de Segurança:

o Luvas de Látex ou de Borracha ou Cremes de Proteção Dermatológicos;

o Óculos de proteção;

o Protetor Auricular.
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9 RECOMENDAÇÕES

Com a finalidade de prevenir acidentes, bem como melhorar as condições de saúde e higiene
dos trabalhadores, apresentamos a seguir, algumas recomendações, que devem ser
observadas.

o Elaboração de um plano de manuseio dos extintores de incêndio. (NR 23).

o Realização de inspeção periódica de segurança. nos Vasos Sob Pressão com ou sem
chama. e em toda a sua rede evitando danos pessoais, materiais e econômicos. (conforme NR-
13).

o Realizar o Mapa de Risco, por pessoa capacitada, a fim de possibilitar a divulgação sobre
os riscos existentes e as medidas tomadas para sua atenuação. (conforme NR-5).

~ Aquisição e instituição de sinalização de segurança para indicação do uso de EPI em
setores, equipamentos e máquinas que ofereçam riscos em sua operação, bem como trabalhos
em locais que ofereçam risco de acidentes. (conforme NR-6).

o Elaboração de um plano de manutenção periódica em máquinas, equipamentos e
dispositivos. (conforme NRM12).

:J Elaboração de um programa de incentivo e treinamento a todos os funcionários quanto ao
uso de EPl's (Equipamentos de Proteção Individual), objetivando aumentar a adesão ao uso.

o Os trabalhadores expostos aos agentes fisicos, quimicos e biológicos estão sujeitos aos
exames médicos periódicos, com o tipo. periodicidade e controle determinados através do
PCMSO, conforme NR-l. Estando sujeitos ao enquadramento na NR-15, obrigando o
empregador a pagar o adicional de insalubridade caso a exposição dos mesmos esteja acima
dos limites de tolerância determinados na NR.15, anexos 1 a 14, juntamente com a não
caracterização da eliminação da ins..Jlubridade, quer pela adoção de medidas de ordem geral
que mantenham o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância ou pela não utilização
do Equipamento de Proteção Individual. (conforme NRM7e NRM15,com todos os seus anexos).
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10CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PPRA

LEVANTAMENTO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sei Oul Nov Dez
DE RISCOS 03 03 03 03 03 03 03 03 03 02 02 02
Inspeção de

Xsequrança

Reconhecimento e
Xavaliação dos riscos

MEDIDAS DE
CONTROLE

Treinamento para o
Xuso correto dos EPJ's

Palestra sobre ruido X

OBSERVAÇÃO:

Este cronograma está previsto na NR-9, no item 9.2.1, que diz que no PPRA deverá estar
estabelecido o planejamento anual com as metas, prioridades e cronograma.

Cabe a empresa. juntamente com o funcionário e CIPA, fazer a elaboração dos prazos a serem
seguidos. devendo estes ser cumpririas, de acordo com o cronograma citado acima_
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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 AGRIMEC
AGROINDUSTRIAL E MECÃNICA LTOA. 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 coloca-se ao inteiro dispor para toda e qualquer assessoria técnica
legal que vise ao esclarecimento ] eventuais dúvidas e sugere, pelas características da
atividade analisada, uma reavaliação deste plano num prazo de um ano.

Santa Maria, Outubro de 2002.

l

Rua Professor Braga. 281 - Santa MarialRS _ Fone 55 222 4149.

Rua Riachuelo. 364 - Esquina Rua Pinheiro Machado - Santa MariafRS _ CEP 97010 005 _ Fone/Fax 55 222 2430
22


