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1. INTRODUÇÃO 

 O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) é obrigatório 

por parte das empresas que admitem trabalhadores como empregados, conforme a 

NR-9, e consiste em avaliar os possíveis fatores de risco ambientais nos locais de 

trabalho, bem como estabelecer um plano e um cronograma de ações para melhoria 

das situações encontradas, possibilitando ainda o conhecimento da dimensão dos 

riscos envolvidos nas atividades laborais, para que a empresa possa prever e 

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

ambiente de trabalho. 

  O PPRA serve de subsídio para a elaboração do Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), NR-7. 

 As análises, interpretações e recomendações constantes neste PPRA 

estão baseadas em dados colhidos por ocasião da visita as instalações da empresa. 

Por este motivo, qualquer modificação de produção, área física e/ou equipamentos 

poderá alterar a s conclusões do trabalho, sendo necessárias novas avaliações com o 

objetivo de atualização do programa. 

 Para viabilização das medidas propostas é necessário, além da análise 

do programa, a cooperação de todos aqueles que, direta ou indiretamente, estejam 

comprometidas com as questões ligadas à Saúde e Segurança do Trabalhador. 

2. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Relatório conclusivo da inspeção realizada na empresa Construtora 

LUPE reconhecida através do CNPJ: 92.611.177/0001-42 no qual foi realizado 

análise dos riscos ambientais, com observância dos dispositivos legais vigentes. 

A matéria relativa à Segurança e Medicina do Trabalho está disciplinada 

no capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho, alterado pela Lei no 

6.514/77, e regulamentada pela Portaria 3.214/78, através das respectivas Normas 

Regulamentadoras (NR's). 

Com base nos preceitos legais vigentes, passamos a analisar os aspectos 

relativos à matéria, objetivo do presente trabalho, aplicáveis à empresa inspecionada, 

considerando sua classificação de acordo com as normas expedidas pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego, em razão do número de empregados e a natureza do risco de 

suas atividades. 
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O PPRA é um planejamento de ações integradas com os responsáveis pelo 

desenvolvimento do programa de higiene, segurança e saúde ocupacional. 

Considera os fatores de riscos físicos, químicos e biológicos, que em função de sua 

natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição podem ocasionar danos 

à saúde dos trabalhadores. 

· Agentes Físicos: É considerado o ruído, a vibração, a umidade, as radiações 

ionizantes e não ionizantes e a temperatura extrema. 

· Agentes Químicos: São considerados as poeiras, os fumos, as névoas, as 

neblinas, os gases ou vapores que podem penetrar no organismo pela via respiratória 

ou substâncias que podem ser absorvidas pelo organismo através da pele ou por 

ingestão. 

· Agentes Biológicos: São os microorganismos como bactérias, fungos, bacilos, 

parasitas, protozoários, vírus e animais peçonhentos. 

Embora não previsto na NR-9, também estão sendo considerados os fatores de riscos 

ergonômicos e de acidentes. 

· Agentes Ergonômicos: Esforço físico intenso, levantamento e transporte 

manual de carga, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, 

imposição de ritmos excessivos, trabalho noturno e turnos de trabalho, iluminação 

inadequada, jornadas de trabalho prolongadas, monotonia e repetitividade. (Não são 

considerados riscos ambientais segundo NR 09) 

· Agentes de Acidentes: Arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos 

sem proteção, ferramentas inadequadas, adaptadas ou defeituosas, armazenamento 

inadequado. (Não são considerados riscos ambientais segundo NR 09) 

3. NORMAS REGULAMENTADORAS 

· NR-01 Disposições Gerais 

Dispõe a primeira Norma Regulamentadora elencada na Portaria 3.214/78, sobre a 

obrigatoriedade das empresas privadas e públicas em geral, que possuem 

empregados regidos pela Consolidação Trabalhista, ao cumprimento dos preceitos 

legais e regulamentares relativos à segurança e medicina do trabalho, estabelecendo 

as obrigações que são exigidas do empregador e do empregado e, dos órgãos de 

fiscalização competentes (Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho - SSST, em 

âmbito nacional e, Delegacia Regional do Trabalho - DRT, em âmbito estadual). A 

empresa citada se dispôs a terceirizar a elaboração dos programas de medicina do 
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trabalho, bem como a elaboração de ordens de serviço, relativas a procedimentos e 

atitudes seguras no ambiente laboral. 

 

· NR-04 Serviço Especializado em Engenharia de Segurança 

Segundo o preceito contido na NR em questão, as empresas que possuam 

empregados regidos pela CLT, deverão manter ou não, Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, na forma estabelecida, 

considerando a graduação do risco da atividade principal da empresa e o número total 

de empregados existentes, conforme demonstrativos constantes no quadro II*, que 

integram a referida Norma (NR-04). A referida empresa não está obrigada a manter um 

SESMT dimensionado como exige o quadro II, desta NR-4, sendo que contratou 

empresa terceirizada para prover os programas e exames exigidos pela lei trabalhista, 

dando prioridade à saúde e a integridade física de seus colaboradores. 

 

· NR-05 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA 

Segundo as revisões desta Norma, primeiro deverão ser verificados qual sua 

atividade econômica (Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE) e 

posteriormente o enquadramento do respectivo Grupo com o número médio de 

funcionários do estabelecimento. Isto feito ficará determinado se há ou não 

necessidade de organizar e manter em funcionamento uma Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes - CIPA, composta de representantes do empregador e dos 

empregados. A referida empresa, não faz necessária a implantação de uma CIPA, 

conforme específica a NR-05, sendo que mesmo assim fica a critério da empresa 

designar um funcionário e treiná-lo, para que atue com as atribuições de colaborar com 

a segurança do trabalho dentro da empresa. 
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· NR-06 Equipamento de Proteção Individual 

A empresa deverá fornecer para os funcionários somente EPI homologados pelo 

MTE, ou seja, todos os equipamentos fornecidos devem possuir Certificado de 

Aprovação. O fornecimento do EPI é obrigatório, eis que, em alguns locais de trabalho, 

não é possível adotar medidas de proteção coletiva. Com isto, os EPI foram adotados 

para proteção contra os riscos de acidentes e/ou doenças profissionais do trabalho, 

durante o período em que as medidas de proteção coletivas (se possível) estiverem 

sendo implantadas ou para atender situações de emergência. 

A empresa deverá fornecer os EPI aos empregados gratuitamente e, em estado de 

funcionamento e conservação. 

A comprovação do fornecimento deve ser feita através de um "Recibo de EPI", 

onde deve constar a relação dos EPI entregues ao empregado, a data da entrega, 

orientações sobre a obrigatoriedade e o modo de uso e informações sobre as sanções 

impostas no caso do não uso, devidamente assinado pelo empregado, atestando o 

efetivo recebimento dos mesmos. A empresa recebeu orientações, e treinamentos 

referentes ao preenchimento da ficha de EPI, e orientações aos seus funcionários 

quanto a obrigações dos empregados e empregador referentes ao uso e conservação 

dos tais equipamentos. Bem como as sanções previstas em lei na falta da implantação 

ou recusa injustificada deste equipamento referente à saúde e segurança do trabalho. 

Sendo que em anexo segue modelo de ficha de EPI, da qual a empresa será orientada 

a executar o preenchimento correto e ficar sob sua responsabilidade a guarda e 

manutenção de tal lista, bem como seu devido preenchimento.   

 

· NR-07 Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional 

Estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte do 

empregador, do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO, com o 

objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. A 

empresa adotou convênio em medicina do trabalho para elaboração dos programas de 

medicina do trabalho, ficando a critério próprio a implantação do mesmo no seu 

ambiente de trabalho. 
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· NR-09 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

Estabelece a norma, em foco, a obrigatoriedade de elaboração e implementação 

por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como 

empregados, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA. Devem 

constituir objeto do PPRA os riscos ambientais, agentes físicos, químicos e biológicos 

existentes no ambiente do trabalho e que possam causar danos a saúde do 

trabalhador. A empresa adotou convênio em medicina do trabalho para elaboração dos 

programas de medicina do trabalho, ficando a critério próprio a implantação do mesmo 

no seu ambiente de trabalho. 

· NR 10  Instalações elétricas 

Todas as máquinas e equipamentos que utilizem energia elétrica deverão ter 

aterramento, devendo obedecer ao disposto nesta norma. Recomenda-se uma revisão 

periódica em toda a rede elétrica, verificando pontos que necessitem de correções 

adequado-a ao estabelecido na NR-10, subitem 10.2. 

Os serviços de manutenção e/ou reparos em partes de instalações elétricas, sob 

tensão, só podem ser executadas por profissionais qualificados, devidamente 

treinados, em cursos especializados, com emprego de ferramentas e equipamentos 

especiais, atendidos os requisitos tecnológicos e as prescrições previstas no subitem 

10.1.2. 

Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 KW devem constituir e 

manter o Prontuário de Instalações elétricas. Subitem 10.2.4. 

· NR 12 - Máquinas e Equipamentos: 

Esta Norma Regulamentadora e seus anexos definem referências técnicas, 

princípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade 

física dos trabalhadores e estabelece requisitos mínimos para a prevenção de 

acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto e de utilização de máquinas e 

equipamentos de todos os tipos, e ainda à sua fabricação, importação, 

comercialização, exposição e cessão a qualquer título, em todas as atividades 

econômicas, sem prejuízo da observância do disposto nas demais Normas 

Regulamentadoras � NR aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, nas 

normas técnicas oficiais e, na ausência ou omissão destas, nas normas internacionais 

aplicáveis. 
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As disposições desta Norma referem-se a máquinas e equipamentos novos e 

usados, exceto nos itens em que houver menção específica quanto à sua 

aplicabilidade. 

São consideradas medidas de proteção, a ser adotadas nessa ordem de prioridade: 

a) medidas de proteção coletiva; 

b) medidas administrativas ou de organização do trabalho; e 

c) medidas de proteção individual. 

A concepção de máquinas deve atender ao princípio da falha segura. 

Arranjo físico e instalações. 

Nos locais de instalação de máquinas e equipamentos, as áreas de circulação 

devem ser devidamente demarcadas e em conformidade com as normas técnicas 

oficiais. 

As vias principais de circulação nos locais de trabalho e as que conduzem às 

saídas devem ter, no mínimo, 1,20 m (um metro e vinte centímetros) de largura. 

As áreas de circulação devem ser mantidas permanentemente desobstruídas. 

Os pisos dos locais de trabalho onde se instalam máquinas e equipamentos e 

das áreas de circulação devem: 

a) ser mantidos limpos e livres de objetos, ferramentas e quaisquer materiais que 

ofereçam riscos de acidentes; 

b) ter características de modo a prevenir riscos provenientes de graxas, óleos e 

outras substâncias e materiais que os tornem escorregadios; e 

c) ser nivelados e resistentes às cargas a que estão sujeitos. 

As ferramentas utilizadas no processo produtivo devem ser organizadas e 

armazenadas ou dispostas em locais específicos para essa finalidade. 

Instalações e dispositivos elétricos. 

São proibidas nas máquinas e equipamentos: 

a) a utilização de chave geral como dispositivo de partida e parada; 

b) a utilização de chaves tipo faca nos circuitos elétricos; e 

c) a existência de partes energizadas expostas de circuitos que utilizam energia 

elétrica. 

Os comandos de partida ou acionamento das máquinas devem possuir 

dispositivos que impeçam seu funcionamento automático ao serem energizadas. 

Sistemas de segurança 

As zonas de perigo das máquinas e equipamentos devem possuir sistemas de 

segurança, caracterizados por proteções fixas, proteções móveis e dispositivos de 
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segurança interligados, que garantam proteção à saúde e à integridade física dos 

trabalhadores. 

As máquinas e equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes, 

projeção de materiais, partículas ou substâncias, devem possuir proteções que 

garantam a saúde e a segurança dos trabalhadores. 

As proteções devem ser projetadas e construídas de modo a atender aos 

seguintes requisitos de segurança: 

· Cumprir suas funções apropriadamente durante a vida útil da máquina ou 

possibilitar a reposição de partes deterioradas ou danificadas; 

· Ser constituídas de materiais resistentes e adequados à contenção de projeção 

de peças, materiais e partículas; 

· Fixação firme e garantia de estabilidade e resistência mecânica compatíveis 

com os esforços requeridos; 

· Não criar pontos de esmagamento ou agarramento com partes da máquina ou 

com outras proteções; 

· Não possuir extremidades e arestas cortantes ou outras saliências perigosas; 

·  Resistir às condições ambientais do local onde estão instaladas; 

· Impedir que possam ser burladas; 

· Proporcionar condições de higiene e limpeza; 

· Impedir o acesso à zona de perigo; 

· Ter seus dispositivos de intertravamento protegidos adequadamente contra 

sujidade, poeiras e corrosão, se necessário; 

· Ter ação positiva, ou seja, atuação de modo positivo; e 

· Não acarretar riscos adicionais. 

Dispositivos de parada de emergência 

As máquinas devem ser equipadas com um ou mais dispositivos de parada de 

emergência, por meio dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e 

existentes. 

Os dispositivos de parada de emergência não devem ser utilizados como 

dispositivos de partida ou de acionamento. 

Os dispositivos de parada de emergência devem ser posicionados em locais de 

fácil acesso e visualização pelos operadores em seus postos de trabalho e por outras 

pessoas, e mantidos permanentemente desobstruídos. 
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ITEM-12.106. Para fins de aplicação desta Norma, devem ser considerados os 

seguintes riscos adicionais: 

a) substâncias perigosas quaisquer, sejam agentes biológicos ou agentes químicos 

em estado sólido, líquido ou gasoso, que apresentem riscos à saúde ou integridade 

física dos trabalhadores por meio de inalação, ingestão ou contato com a pele, olhos 

ou mucosas; 

b) radiações ionizantes geradas pelas máquinas e equipamentos ou provenientes 

de substâncias radiativas por eles utilizadas, processadas ou produzidas; 

c) radiações não ionizantes com potencial de causar danos à saúde ou integridade 

física dos trabalhadores; 

v vibrações; 

v  ruído; 

v calor; 

v combustíveis, inflamáveis, explosivos e substâncias que reagem 

perigosamente;  

 

· NR-15 Atividades e Operações Insalubres (Anexos 01 a 14) 

Consideram-se atividades insalubres aquelas, que, por sua natureza, condições ou 

métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos 

limites de tolerância fixados em razão da natureza, intensidade do agente e do tempo 

de exposição aos seus efeitos. 

A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer com a adoção de 

medida de ordem geral que conserve o ambiente de trabalho dentro dos limites de 

tolerância e/ou com a utilização de equipamento de proteção individual. 

A adoção de medida de ordem coletiva implica na implantação dos denominados 

Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC - e a medida de ordem individual implica na 

implantação de Equipamentos de Proteção Individual - EPI. A empresa em ciência 

deste disposto se propôs a fazer o devido controle dentro de seu ambiente de trabalho 

para que não ocorra ou que a menos estejam controlados tais agente. 

· NR-16 Atividades e Operações Perigosas 

São consideradas atividades e operações perigosas as constantes dos Anexos nº 1 

e 2 desta NR, EXPLOSIVOS e INFLAMÁVEIS, respectivamente. Também, temos as 

atividades e operações perigosas com RADIAÇÕES IONIZANTES ou SUBSTÂNCIAS 
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RADIOATIVAS, Anexo acrescentado pela Portaria 3.393/87 e pela Portaria 518/03. E 

nos trabalhos com ENERGIA ELÉTRICA regulamentada pelo Decreto 93412/86. 

São consideradas em condições de periculosidade as atividades ou operações 

executadas com explosivos sujeitos a degradação química ou autocatalítica; ação de 

agentes exteriores, tais como calor, umidade, faíscas, fogo, fenômenos sísmicos, 

choque e atritos. Entretanto a empresa não deposita nem muito menos manipula com 

tais produtos. 

As operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liqüefeitos, em 

quaisquer quer vasilhames e a granel, são considerados em condição de 

periculosidade, com exclusão para o transporte em pequenas quantidades, até o limite 

de 200 litros para os inflamáveis líquidos e 135 kg para os inflamáveis gasosos 

liqüefeitos. As quantidades de inflamáveis, contidas nos tanques de consumo próprio 

dos veículos não serão consideradas para efeito desta Norma. A empresa citada não 

tem em seu ramo de atividade principal, operações que envolvam agentes geradores 

de periculosidade, sendo que a empresa conhece a legislação vigente e mantém 

controle do seu ambiente de trabalho, dando prioridade a saúde e a integridade física 

de seus trabalhadores.   

· NR-17 Ergonomia 

Esta Norma Regulamentadora visa estabelecer os parâmetros que possibilitam a 

adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 

trabalhadores, de forma a proporcionar o máximo de conforto, segurança e 

desempenho eficiente. Trata dos aspectos que envolvam o levantamento, transporte e 

descarga de materiais, o mobiliário, os equipamentos, as condições ambientais do 

posto de trabalho e a própria organização do mesmo. A empresa deverá, dentro de 

suas possibilidades, efetuarem um Programa Ergonômico dos postos de trabalho em 

que haja esforços e condições que prejudiquem a saúde do trabalhador. 

Por outro lado, quanto ao iluminamento, sabemos que o Anexo 04 da NR-15 foi 

revogado pela Portaria 3.751 de 23/11/90, sendo que passou para esta NR, baseando-

se na NBR-5413 da ABNT. Neste disposto a empresa se comprometeu em manter o 

ambiente de trabalho em condições que propicie conforto e não prejudique á saúde 

dos trabalhadores. 

· NR-18 Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção* 

Esta norma regulamenta todos os serviços referentes á construção civil em todas 

as suas fases, fundações construções e acabamentos. Além de designar preceitos 
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a serem cumpridos referentes à saúde e segurança do pessoal envolvido em todas 

as fases, com o propósito de humanizar e efetivamente transformar os ambientes 

referentes à construção em locais salubres aos seus trabalhadores. Também 

normatiza procedimentos, e se referência em bases próprias para interpor normas 

a serem seguidas. Neste propósito a empresa comprometeu-se a manter o 

ambiente de trabalho dentro das condições exigidas na NR-18, ficando a critério da 

empresa por em prática os procedimentos referenciados na NR-18 

18.4.1  EXISTIR: 

Áreas de vivencia/ Vestiário/ Alojamentos/ Refeitório 

· NR-23 Proteção Contra Incêndios 

Esta Norma Regulamentadora define medidas e critérios que determinarão o 

enquadramento, instalação, identificação, manuseio e operacionalidade dos 

dispositivos de combate contra incêndios. Requer-se a adequação desta norma para a 

obtenção do certificado de habite-se e na ocasião em que é realizado o seguro das 

instalações. A referida empresa mantém extintores de incêndio em locais estratégicos, 

desimpedidos e sinalizados, para pronto uso. Sendo que também se dispõe a treinar 

seus trabalhadores e registrar em livro próprio todas as ações que visem a prevenção 

de incêndios.      

· NR-24 Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho 

Esta Norma Regulamentadora determina critérios quantitativos e qualitativos para 

que existam conforto e higiene nos locais de trabalho para os trabalhadores. 

A empresa deverá atender as normas, nos aspectos apresentados abaixo: 

Ø Instalações sanitárias; 

Ø Vestiários; 

Ø Refeitório; 

A referida empresa fornece intervalos para a execução das refeições, sendo que estes 

trabalhadores não executam as mesmas no seu ambiente de trabalho. A empresa 

disponibilizará local apropriado para as refeições, dotados de mesas e assentos em 

número suficiente para atender a todos os trabalhadores (caso necessitem fazer as 

refeições no local), a empresa disponibilizará instalação sanitária para seus 

trabalhadores, com vaso sanitário, lavatório. A cozinha que a empresa fornecerá é 

apenas para aquecer as refeições que são trazidas pelos próprios trabalhadores (caso 

necessário), também será dotada de chuveiro elétrico para proporcionar asseio dos 

trabalhadores após a jornada de trabalho. 
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Observação Importante: A execução do PPRA e de seu Cronograma de Ações 

deve ficar a cargo da direção, gerência, chefias e de todos os funcionários da empresa. 

Por outro lado, para que a empresa consiga chegar a seu objetivo no tocante a 

segurança do trabalho e doenças ocupacionais, se faz necessário que a mesma tome 

algumas medidas de conscientização e informação, com o objetivo de fazer com que 

os funcionários fiquem atualizados em relação aos riscos inerentes ao trabalho e aos 

EPI's utilizados e/ou implantados na empresa 

 

· NR 26 - Sinalização de segurança: 

Adoção de sinalização de segurança com objetivo de prevenir acidentes, 

identificando os equipamentos de proteção individual, delimitando áreas de risco e 

advertências contra riscos, entre outros itens. 

 

· NR 35 - Trabalho em Altura 

Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 m (dois 

metros) do nível inferior, onde haja risco de queda. 

 

 Responsabilidades  

Cabe ao empregador:  

Garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas nesta Norma; 

assegurar a realização da Análise de Risco - AR e, quando aplicável, a emissão da   

Permissão de Trabalho � PT; desenvolver procedimento operacional para as atividades 

rotineiras de trabalho em altura; 

Cabe aos trabalhadores: 

  

Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre trabalho em altura, inclusive 

os procedimentos expedidos pelo empregador; 

 

Capacitação e Treinamento: Considera-se trabalhador capacitado para trabalho 

em altura aquele que foi submetido e aprovado em treinamento, teórico e prático, com 

carga horária mínima de oito horas. 
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4. OBJETO E CAMPO DE APLICAÇÃO 

 4.1 Das Fases: 

 Conforme determinação legal, o desenvolvimento deste programa 

abrangerá as seguintes fases: 

4.1.1 Antecipação: 

 Envolvendo a análise de projetos de novas instalações ou processos de 

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

introduzir medidas de proteção para a sua redução ou eliminação. Sendo que foi 

realizada visita na sede da empresa e acompanhada a jornada de trabalho de seus 

funcionários. 

4.1.2 Reconhecimento: 

 Envolvendo a identificação dos riscos, das fontes geradoras, da 

trajetória, das funções, o tipo de exposição, o número de trabalhadores envolvidos e 

dos danos à saúde relacionados aos riscos, bem como das medidas de controle já 

existentes. Na referida análise dos postos de trabalho e acompanhamento das 

atividades foi relatado no programa todas as medidas das quais a empresa já faz uso 

para a prevenção da saúde de seus trabalhadores.  

4.1.3 Avaliação: 

 Envolvendo medidas da avaliação quantitativa para comprovar a 

exposição e/ou inexistência dos riscos, para dimensionar a exposição e fornecer 

subsídios técnicos para a proposição de medidas do controle. 

4.1.4 Controle: 

 Envolvendo a implantação das medidas necessárias para a eliminação 

ou minimização dos riscos ambientais. 

 O presente relatório especifica as fases a serem exercidas sobre as 

fontes dos riscos ambientais detectados, especialmente aqueles que excedem os 

limites de tolerância estabelecidos pela NR - 15 da Portaria 3214/78. A empresa será 

informada e orientada a forma de efetuar devido controle e como implantar as medidas 

propostas nos programas de medicina do trabalho, ficando a critério da referida 

empresa contratante a implantação efetiva dos mesmos.  
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4.2. Das Responsabilidades: 

 A Portaria nº 25 de 29 de dezembro de 1994 especifica as 

responsabilidades do seguinte modo: 

 

4.2.1 Do Empregador: 

 

Ø Providenciar a elaboração e efetiva implantação do Programa, custeá-lo 

e garantir o seu cumprimento. 

Ø Deixar disponível o documento-base, suas alterações e 

complementações, de modo a proporcionar o imediato acesso das autoridades 

competentes. 

Ø Indicar claramente no cronograma, previsto na estrutura do Programa, 

os prazos para o desenvolvimento e o cumprimento das metas do PPRA. 

Ø Dar ciência aos trabalhadores, de maneira apropriada e suficiente, sobre 

os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios 

disponíveis para prevenir ou limitar tais riscos, garantindo a proteção de sua 

integridade física e de sua saúde. 

 

4.2.2 Dos Trabalhadores: 

Ø Colaborar e participar na implantação e execução do PPRA. 

Ø Acatar e atender as orientações recebidas nos treinamentos 

recomendados pelo PPRA. 

Ø Informar à chefia de forma imediata todas as ocorrências que a seu 

julgamento possam implicar riscos à saúde dos trabalhadores. 

 

4.3 PLANEJAMENTO ANUAL: 

4.3.1 METAS: 

 Cumprir as etapas básicas determinadas pela NR-9, a saber: 

1) Antecipar e reconhecer os riscos ambientais. 

2) Estabelecer as prioridades e metas da avaliação e controle. 

3) Avaliar os riscos e a exposição dos trabalhadores 

Estas etapas visam obter os dados e subsidiar a análise da situação inicial, a 

geração de alternativas para as recomendações pertinentes e a proposição de 

medidas para a melhoria e controle dos riscos ambientais, como se pode observar no 
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cronograma de ação anexo. Os dados obtidos nestas etapas serão prontamente 

encaminhados ao Médico Coordenador do PCMSO para subsidiar o seu trabalho de 

avaliação clínica e informar sobre os exames complementares, quando necessários, 

para o controle e monitoramento da saúde dos trabalhadores expostos a riscos cujos 

índices devam ser controlados biologicamente. 

 

4) Implantar as medidas e avaliar a sua eficácia: 

A implantação de medidas e o estabelecimento do cronograma de ação para a 

adoção das medidas de controle são de responsabilidade direta da Empresa, a fim de 

que se possa encaminhar a execução e o controle das medidas recomendadas nas 

etapas de reconhecimento e de avaliação dos riscos ambientais. 

 Implantadas e mantidas as medidas de controle, estas serão avaliadas com a 

periodicidade necessária à sua eficácia. 

5) Monitorar a exposição aos riscos: 

 Os riscos ambientais e a sua exposição serão monitorados pela Empresa e por 

seus trabalhadores. 

6) Registrar e divulgar os dados: 

 

4.3.2 PRIORIDADES 

 

As medidas recomendadas deverão ser estudadas pela Empresa, que deverá 

estabelecer as prioridades para o desenvolvimento e controle do PPRA. 

O Monitoramento será realizado através de inspeções sistemáticas e frequentes 

nos ambientes de trabalho, para observar as condições de exposição aos riscos e dar 

ciência para os responsáveis e trabalhadores sobre os riscos encontrados e os 

cuidados que deverão tomar para evitar acidentes e doenças no trabalho. 

A Reavaliação das medidas de controle implantadas serão realizadas 

periodicamente, no mínimo uma vez por ano. 

 

4.3.3 ESTRATÉGIA E METODOLOGIA DE AÇÃO 

A estratégia e a metodologia de ação visam garantir a adoção de medidas de 

controle nos ambientes de trabalho para a efetiva proteção dos trabalhadores, 

obedecendo-se hierarquicamente o seguinte: 
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Ø Eliminar ou reduzir a utilização ou a formação de agentes prejudiciais à saúde ou à 

integridade física dos trabalhadores. 

 

Ø Prevenir o aparecimento, a liberação ou disseminação de agentes prejudiciais à 

saúde no ambiente de trabalho. 

Ø Reduzir os níveis ou a concentração de agentes prejudiciais à saúde no ambiente 

de trabalho. 

Ø Treinar os trabalhadores informando-os sobre a agressividade dos riscos 

identificados (físicos, químicos e biológicos), e seus possíveis efeitos sobre o 

organismo. 

 

4.3.4 DADOS DO PPRA: 

 

 FORMA DE REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO: 

 Serão registrados, mantidos e divulgados segundo procedimento próprio da 

Empresa através de Comunicações Internas, quadros de avisos, reuniões com 

responsáveis técnicos, etc. 

A Empresa designará pessoa para a divulgação dos dados obtidos no 

Programa, que deverá ser realizada de forma organizada, para possibilitar uma boa 

comunicação com os trabalhadores. 

 

4.3.5 DESENVOLVIMENTO DO PPRA: 

O Programa, depois de seu primeiro ciclo, será reavaliado anualmente ou a 

intervalo menor, se necessário, sendo suas diretrizes corrigidas de acordo com a 

necessidade de melhoria das condições de trabalho. 

Forma de Avaliação: 

A avaliação das medidas de controle será realizada pela Empresa, ouvidos os 

trabalhadores expostos aos riscos ambientais. Serão levadas em consideração as 

condições de cada situação e propostas novas e mais aperfeiçoadas medidas de 

controle dos riscos ambientais. 
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5. POLÍTICA DE SEGURANÇA 

 
5.1 SESMT: 

 
Conforme previsto na NR 4 � Serviços especializados em engenharia de 

segurança e em medicina do trabalho, de acordo com o grau de risco da empresa 

(Grau de risco 03) e o número de funcionários (número de funcionários 30), não se faz 

necessário à implantação de um SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do trabalho). 

 

5.2 CIPA: 

 

Conforme previsto na NR 5 � Comissão interna de prevenção de acidentes - CIPA � 

através do seu CNAE (41.20-4) e do número de colaboradores na data do 

levantamento (30), a empresa NÃO precisa constituir a CIPA de acordo com a NR-5 

(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). Sendo necessária a indicação de 

um funcionário para cumprir com o disposto nesta NR 

 Importante: Designar um colaborador responsável pelo cumprimento das 

normas de segurança e pela empresa. 
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6. CLASSIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS OCUPACIONAIS EM 

GRUPOS DE ACORDO COM A SUA NATUREZA 

 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 
VERDE VERMELHO MARROM AMARELO AZUL 

Riscos 
Físicos 

Riscos 
Químicos 

Riscos 
Biológicos 

Riscos 
Ergonômicos 

Riscos de 
Acidentes 

 
Ruídos 

 
 

Vibrações 
 
 
 

Radiações  
Ionizantes 

 
 

Radiações não 
ionizantes 

 
Frio 

 
 

Calor 
 
 

 
Pressões 
anormais 

 
 
 

Umidade 

 
Poeiras 

 
 

Fumos 
 
 
 

Névoas 
 
 

 
Neblinas 

 
 

Gases 
 
 

Vapores 
 
 

 
Substâncias, 

compostos ou 
produtos 

químicos em 
geral. 

 
Vírus 

 
 

Bactérias 
 
 

 
Protozoários 

 
 

 
Fungos 

 
 

Parasitas 
 
 

Bacilos 

 
Esforço físico 

intenso 
 

Levantamento e 
transporte manual 

de peso 
 

Exigência de 
postura 

inadequada 
 
 

Controle rígido de 
produtividade 

 
Imposição de 

ritmos excessivos 
 

Trabalho em turno 
e noturno 

 
 

Jornadas de 
trabalho 

prolongadas 
 

Monotonia e 
repetitividade 

 
Outras situações 
causadoras de 

stress físico e/ou 
psíquico 

 
Arranjo físico 
inadequado 

 
Máquinas e 

equipamentos 
sem proteção 

 
Ferramentas 

inadequadas ou 
defeituosas 

 
Iluminação 
inadequada 

 
Eletricidade 

 
 

Probabilidade de 
incêndio ou 

explosão 
 

Armazenagem 
inadequada 

 
 

Animais  
peçonhentos 

 
Situações de 

riscos que 
poderão 

contribuir  para 
acidentes 
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7. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

 
 

RAZÃO SOCIAL: 

ENDEREÇO: 

CNPJ: 

CNAE: 

CIDADE: 

TELEFONE: 

GRAU DE RISCO: 

 

OBRA: 

Localidade: Rua Silva Jardim esquina  André Marques nº 2039 

Cidade: SANTA MARIA 

Setor: FUNÇÕES: 

 

Canteiro de 
Obra 

Azulejista-01 

Almoxarife-01 

Carpinteiro- 09 

Ferreiro-02 

Mestre de Obras- 01 

Operador de Grua- 01 

Pedreiro- 05 

Servente de Pedreiro-10 

Total nº funcionário: 30 
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7.1 Equipamentos Utilizados: 

 

Para a realização do levantamento dos riscos ambientais para a fase de 

antecipação e reconhecimento dos riscos ambientais, utilizou-se o decibelímetro marca 

INSTRUTHEM DEC405, em curva de compensação �A�, circuito de resposta lenta 

(slow). 

Para o desenvolvimento do PPRA, foram realizadas medições técnicas e 

inspeções de segurança nas instalações da empresa, permitindo o levantamento dos 

riscos ambientais a que estão expostos os trabalhadores, tendo em vista seu 

reconhecimento dos riscos e adequado controle e proteção.  O estudo das condições 

de trabalho na empresa foi realizado individualmente para cada seção da mesma.  
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8. DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES, RISCOS E LOCAIS DE 

TRABALHO: 

 
Atividades: 

A referida empresa, esta direcionada suas atividades no ramo da construção 

acabamento e reparos em edifícios. Administração e desempenho do canteiro de obras 

de acordo com a solicitação das demais empresas para seus referidos funcionários. 

 

Canteiro de Obras: 

A referida empresa possui setores separados como almoxarifado, visualizados 

2 depósitos primeiro depositados pequenas peças e acessórios  como furadeira, 

betoneira, no outro local guarda-se canos, materiais mais frangis tudo serem utilizados 

pelos trabalhadores, empresa disponibiliza aos seus colaboradores dentro do canteiro 

de obra refeitório pra intervalos de curto período, banheiros abastecidos com 

chuveiros, existindo sabonete liquido papel toalha descartável, empresa onde exige 

dos seus empregados higienização, local basicamente sinalizados e setores separado 

por tabuões. 

Este edifico tem com finalidade de entrega para o ano de 2015. 
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CARPINTEIRO/CBO: 7155-05 

Executa a montagem das caixas para a concretagem das vigas e colunas, executa recortes em 

madeiras, auxilia na montagem das ferragens e na alvenaria, conforme o andamento da obra. 

Presta auxilio na limpeza e demolição das antigas estruturas, para serem construídas novas, ou até 

mesmo modifica-las.  

LOCAL DE TRABALHO 

Canteiro de obras. 

RISCOS OCUPACIONAIS 

Risco físico 

Risco Físico: RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE  

(NR 15 anexo-01) 

 A exposição ao ruído se dá quando os colaboradores fazem uso das 

máquinas e equipamentos utilizados no canteiro de obras.  

Fonte Geradora: Máquinas usadas na sua atividade dentro do canteiro 

de obras. 

Meio de propagação: através de ondas sonoras pelo ar 

Possíveis danos à saúde: PAIRO- Perda auditiva pelo ruído 

ocupacional. 

NÍVEIS DE RUÍDO MEDIDOS 

EQUIPAMENTO NÍVEL MEDIDO TEMPO DE MÁXIMO DE 

EXPOSIÇÃO SEM EPI (DIA) 

Serra manual 89 dB 4 horas e 30 minutos 

Betoneira  86 dB 7 horas/dia 

Obs.: a exposição ao ruído se da eventualmente (conforme fase da 

obra), por curtos períodos de tempo, numa media de 2 a 3 horas/dia. 

Com o uso de EPI, que é fornecido pela Empresa e, realizado 

treinamento adequado, é permitida a permanência dos funcionários por 

todo período neste setor. 
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Riscos Físicos: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES (NR 15 � Anexo 7) 

Fonte geradora: Exposição excessiva a radiação solar, sem a devida 

proteção. 

Meios de propagação: Pelas ondas eletromagnéticas. (raios UVA/UVB) 

Possíveis danos a saúde: Fadiga, câncer de pele, queimaduras. 

 

 

 

 

Ações 

preventivas 

 

Fonte 

1º Realizar manutenções preventivas 

nas máquinas e equipamentos, com o 

intuito de reduzir o ruído desnecessário 

na fonte ou substituição das mesmas; 

 

Trajetória 

2º Enclausurar as fontes geradoras de 

ruído; 

 

 

Indivíduo 

3º Treinar periodicamente os 

funcionários sobre a forma correta de 

uso, manutenção, higienização dos 

EPIs fornecidos e substituição do 

mesmo quando necessário. 

Risco químico 

Álcalis Cáusticos 

(Pós e Poeira decorrentes do Cimento, Cal e Areia) 

(NR 15, Anexo - 13): 

O contato com o pó e poeiras provenientes do cimento, cal e areia, 

produtos amplamente utilizados na construção civil. 

Fonte geradora: Pós e Poeiras decorrentes do cimento, cal. 

Trajetória: A propagação se dá através do ar e contato direto. 

Meios de propagação: Contato direto do produto. 

Possíveis danos à saúde: Dermatites, dermatoses, irritações alérgicas. 

 

 

 

 

 

Ações Preventivas 

 

 

 

Fonte 

1ºDisponibilizar 

equipamentos de 

proteção individual 

necessário, para os 

devidos riscos 

existentes. 

Trajetória 2º   ***************** 

 

Individuo 

3º Realizar treinamento 

periódico aos seus 

colaboradores devido a 
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importância do uso de 

EPI 
 

Risco biológico Não foram reconhecidos agentes biológicos neste setor. 

Risco ergonômico  

Postural - Postura prolongada na posição em pé, faz movimentos com braços e 

antebraços com e sem carga, desconforto por posição. 

Fonte geradora: Posição de trabalho . 

Trajetória: Musculatura corporal. 

Meios de propagação: A propagação se dá diretamente através de longos 

períodos na mesma posição e devido os movimentos repetitivos.  

Possíveis danos a saúde: Dores de cabeça, dores musculares,  DORT, 

absenteísmos por fadiga e estresse.  

Recomenda - se a realização de alongamentos no inicio da jornada de 

trabalho, e em períodos intercalados, mudar a atividade, movimentando 

membros inferiores e superiores, e flexionando coluna vertebral. 

Risco mecânico ou de 

acidente 

Durante a realização de suas atividades, junto ao canteiro de obra, o 

referido colaborador está exposto ao risco de acidente, projeção de 

partículas, queda de material. 

EPI RECOMENDADO: 

Durante o desempenho de sua função recomendamos que o devido colaborador utilize ao circular 

pelo ambiente da obra, botina de segurança, capacete, óculos de proteção, luva de látex quando em 

contato com o cimento, luva pigmentada ao utilizar maquinas ou ferramentas,  protetor auricular em 

ambiente ou máquinas próximo a fonte de ruído. Botas de borracha em trabalhos com água 

empossada e cinto de segurança (altura superior a 02 (dois) metros), protetor solar durante 

exposição prolongada à radiação solar, proteção respiratória do tipo PFF1 para poeiras irritantes. 

NOCIVIDADE 

Inexistente. 
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FERREIRO/CBO: 7221-05 

Preparam matrizes e a linha de produção para forjar peças metálicas, montam caixas em armações 

metálicas para a realização do levantamento do edifício. 

LOCAL DE TRABALHO 

Canteiro de obras. 

RISCOS OCUPACIONAIS 

Risco físico 

Risco Físico: RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (NR 15 anexo-

01) 

 A exposição ao ruído se dá quando os colaboradores fazem uso das 

máquinas e equipamentos utilizados no canteiro de obras.  

Fonte Geradora: Máquinas usadas na sua atividade dentro do canteiro 

de obras. 

Meio de propagação: através de ondas sonoras pelo ar 

Possíveis danos à saúde: PAIRO- Perda auditiva pelo ruído 

ocupacional. 

NÍVEIS DE RUÍDO MEDIDOS 

EQUIPAMENTO NÍVEL MEDIDO TEMPO DE MÁXIMO DE 

EXPOSIÇÃO SEM EPI (DIA) 

Serra manual 

(maquita) 
89 dB 4 horas e 30 minutos 

Obs.: a exposição ao ruído se da eventualmente (conforme fase da 

obra), por curtos períodos de tempo, numa media de 2 a 3 horas/dia. 

Com o uso de EPI, que é fornecido pela Empresa e, realizado 

treinamento adequado, é permitida a permanência dos funcionários por 

todo período neste setor. 
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Riscos Físicos: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES (NR 15 � Anexo 7) 

Fonte geradora: Exposição excessiva a radiação solar, sem a devida 

proteção. 

Meios de propagação: Pelas ondas eletromagnéticas. (raios UVA/UVB) 

Possíveis danos a saúde: Fadiga, câncer de pele, queimaduras. 

Utilizar protetor solar diariamente devido os raios (UVA/UVB) 

 

 

 

 

Ações 

preventivas 

 

Fonte 

1º Realizar manutenções preventivas 

nas máquinas e equipamentos, com o 

intuito de reduzir o ruído desnecessário 

na fonte ou substituição das mesmas; 

 

Trajetória 

2º Enclausurar as fontes geradoras de 

ruído; 

 

 

Indivíduo 

3º Treinar periodicamente os 

funcionários sobre a forma correta de 

uso, manutenção, higienização dos 

EPIs fornecidos e substituição do 

mesmo quando necessário. 

Risco químico 

Álcalis Cáusticos (Pós e Poeira decorrentes do Cimento, Cal e Areia) 

(NR 15, Anexo - 13): 

O contato com o pó e poeiras provenientes do cimento, cal e areia, 

produtos amplamente utilizados na construção civil. 

Fonte geradora: Pós e Poeiras decorrentes do cimento, cal. 

Trajetória: A propagação se dá através do ar e contato direto. 

Meios de propagação: Contato direto do produto. 

Possíveis danos à saúde: Dermatites, dermatoses, irritações alérgicas. 

 

 

 

 

 

Ações Preventivas 

Fonte 1ºDisponibilizar 

Equipamentos de 

proteção suficiente e 

correto para os devidos 

colaboradores exposto 

ao risco. 

Trajetória 2º      **************** 

Individuo 3ºTreinar e capacitar os 

mesmos, devido a 

importância do uso de EPI. 
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Risco biológico Não foram reconhecidos agentes biológicos neste setor. 

Risco ergonômico  

Postural - Postura prolongada na posição em pé, faz movimentos com 

braços e antebraços com e sem carga, desconforto por posição. 

Fonte geradora: Posição de trabalho . 

Trajetória: Musculatura corporal. 

Meios de propagação: A propagação se dá diretamente através de 

longos períodos na mesma posição e devido os movimentos repetitivos.  

Possíveis danos a saúde: Dores de cabeça, dores musculares,  DORT, 

absenteísmos por fadiga e estresse.  

Recomenda - se a realização de alongamentos no inicio da jornada de 

trabalho, e em períodos intercalados, mudar a atividade, movimentando 

membros inferiores e superiores, e flexionando coluna vertebral. 

Risco mecânico ou de 

acidente 

Durante a realização de suas atividades, junto ao canteiro de obra, o 

referido colaborador está exposto ao risco de acidente, projeção de 

partículas, queda de material. 

EPI RECOMENDADO: 

Durante o desempenho de sua função recomendamos que o devido colaborador utilize ao circular 

pelo ambiente da obra, botina de segurança, capacete, óculos de proteção, luva de látex quando em 

contato com o cimento, luva pigmentada ao utilizar maquinas ou ferramentas,  protetor auricular em 

ambiente ou máquinas próximo a fonte de ruído. Botas de borracha em trabalhos com água 

empossada e cinto de segurança (altura superior a 02 (dois) metros), protetor solar durante 

exposição prolongada à radiação solar, proteção respiratória do tipo PFF1 para poeiras irritantes. 

NOCIVIDADE 

Inexistente. 
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PEDREIRO/CBO: 7152-10 

Preparo da argamassa, carrega tijolos até o ambiente no qual executado a função, também auxilia na 

alvenaria, fazem caixas para concreto quando preciso, executa a demolição e preparação do terreno 

para a construção. Efetua carga e descarga de materiais. 

LOCAL DE TRABALHO 

Externo a empresa. 

RISCOS OCUPACIONAIS 

Risco físico 

RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (NR 15 � Anexo 1) 

A exposição ao ruído se dá em forma de uso de equipamentos 

necessários a certas atividades. 

Fonte geradora: Máquinas necessárias ao trabalho..  

Meios de propagação: propagação de ondas sonoras via aérea. 

Possíveis danos à saúde: PAIRO - perda auditiva induzida pelo 

ruído ocupacional. 

Níveis de ruído medido: 

LOCAL NÍVEL 

MEDIDO 

MÁXIMA EXPOSIÇÃO 
SEM PROTEÇÃO 

Betoneira 86 dB 7 horas/dia 

OBS: Os equipamentos utilizados nas operações passam por 

manutenção periódica, além do que não são usados continuamente.   

O referido trabalhador está exposto por acompanhar as atividades 

no local onde são gerados os agentes, ficando exposto por ocasião.  



ASOMED � Medicina e Segurança do Trabalho 
PPRA � PCMSO � PPP - Atestados de Saúde Ocupacional 

Pinheiro Machado, 2701 
Santa Maria � RS. 

Fones (55) 3225-1809  

_______________________________________________________________________ 

 

30 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES (NR 15 � Anexo 7) 

Fonte geradora: Exposição excessiva a radiação solar, sem a 

devida proteção. 

Meios de propagação: Pelas ondas eletromagnéticas. (raios 

UVA/UVB) 

Possíveis danos a saúde: Fadiga, câncer de pele, queimaduras. 

 

 

 

 

Ações 

preventivas 

 

Fonte 

1º Realizar manutenções preventivas 

nas máquinas e equipamentos, com 

o intuito de reduzir o ruído 

desnecessário na fonte ou 

substituição das mesmas; 

 

Trajetória 

2º Enclausurar as fontes geradoras 

de ruído; 

 

 

Indivíduo 

3º Treinar periodicamente os 

funcionários sobre a forma correta de 

uso, manutenção, higienização dos 

EPIs fornecidos e substituição do 

mesmo quando necessário. 

Risco químico 

ÁLCALIS CÁUSTICOS (PÓS E POEIRA DECORRENTES DO 

CIMENTO, CAL E AREIA) � (NR 15, ANEXO 13): 

O contato com o pó e poeiras provenientes do cimento, cal e areia, 

produtos amplamente utilizados na construção civil. 

Fonte geradora: Pós e Poeiras decorrentes do cimento, cal. 

Trajetória: A propagação se dá através do ar e contato direto. 

Meios de propagação: Contato direto do produto. 

 

 

Ações Preventivas 

Fonte 1ºDisponibilizar 

equipamentos de 

proteção individual 

Trajetória 2º ***************** 

Individuo 3ºTreinar 

periodicamente os 

colaboradores. 
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Risco biológico Não foram reconhecidos agentes biológicos neste setor. 

Risco ergonômico  

Postural - Postura prolongada na posição em pé, faz movimentos 

com braços e antebraços com e sem carga, desconforto por 

posição. 

Fonte geradora: Posição de trabalho. 

Trajetória: Musculatura corporal. 

Meios de propagação: A propagação se dá diretamente através de 

longos períodos na mesma posição e devido os movimentos 

repetitivos.  

Possíveis danos a saúde: Dores de cabeça, dores musculares,  

DORT, absenteísmos por fadiga e estresse.  

Recomenda - se a realização de alongamentos no inicio da jornada 

de trabalho, e em períodos intercalados, mudar a atividade, 

movimentando membros inferiores e superiores, e flexionando 

coluna vertebral. 

Risco mecânico ou de 

acidente 

Durante a realização de suas atividades, o referido colaborador está 

exposto ao risco de acidente, projeção de partículas, queda de 

material, quedas de níveis diferentes. 

EPI RECOMENDADO: 

É recomendado que o devido colaborador utilize ao circular pelo ambiente da obra, e ao realizar sua 

atividade utilize botina de segurança, capacete, óculos de proteção, luva de látex quando em contato 

com o cimento, luva pigmentada ao utilizar maquinas ou ferramentas,  protetor auricular em ambiente 

ou máquinas próximo a fonte de ruído. Botas de borracha em trabalhos com água empossada e cinto 

de segurança (altura superior a 02 (dois) metros), protetor solar durante exposição prolongada à 

radiação solar, proteção respiratória do tipo PFF1 para poeiras irritantes. 

NOCIVIDADE 

Inexistente. 
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AZULEJISTA/CBO: 7165-10 

Realiza o procedimento de acabamentos nos setores, planejam e organizam o lugar onde será 

desenvolvida a atividade, executam também o revestimento nas paredes realizando polimento nas 

mesmas sendo assim pra dar continuidade na atividade. 

LOCAL DE TRABALHO 

Externo a empresa. 

RISCOS OCUPACIONAIS 

Risco físico 

RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (NR 15 � Anexo 1) 

A exposição ao ruído se dá em forma de uso de equipamentos 

necessários a certas atividades. 

Fonte geradora: Máquinas necessárias ao trabalho..  

Meios de propagação: propagação de ondas sonoras via aérea. 

Possíveis danos à saúde: PAIRO - perda auditiva induzida pelo 

ruído ocupacional. 

Níveis de ruído medido: 

LOCAL NÍVEL 

MEDIDO 

MÁXIMA EXPOSIÇÃO 
SEM PROTEÇÃO 

Betoneira 86 dB 7 horas/dia 

OBS: Os equipamentos utilizados nas operações passam por 

manutenção periódica, além do que não são usados continuamente.   

O referido trabalhador está exposto por acompanhar as atividades 

no local onde são gerados os agentes, ficando exposto por ocasião.  

 

 

 

 

Ações 

Preventivas 

Fonte 1ºDisponibilizar Equipamentos de 

Proteção Individual, correto para 

os colaboradores exposto a esse 

risco. 

Trajetória 2ºRealizar manutenções 

preventivas em maquina e 

equipamento utilizados 

Individuo 3ºTreinar periodicamente os 

colaboradores devido a 

importância da utilização 
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RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES (NR 15 � Anexo 7) 

Fonte geradora: Exposição excessiva a radiação solar, sem a 

devida proteção. 

Meios de propagação: Pelas ondas eletromagnéticas. (raios 

UVA/UVB) 

Possíveis danos a saúde: Fadiga, câncer de pele, queimaduras. 

Utilizar protetor solar devido os raios

Risco químico 

ÁLCALIS CÁUSTICOS (PÓS E POEIRA DECORRENTES DO 

CIMENTO, CAL E AREIA) � (NR 15, ANEXO 13): 

O contato com o pó e poeiras provenientes do cimento, cal e areia, 

produtos amplamente utilizados na construção civil. 

Fonte geradora: Pós e Poeiras decorrentes do cimento, cal. 

Trajetória: A propagação se dá através do ar e contato direto. 

Meios de propagação: Contato direto do produto. 

 

 

Ações Preventivas 

Fonte 1ºDisponibilizar 

equipamentos de 

proteção individual 

Trajetória 2º ***************** 

Individuo 3ºTreinar 

periodicamente os 

colaboradores. 

 

Risco biológico Não foram reconhecidos agentes biológicos neste setor. 

Risco ergonômico  

Postural - Postura prolongada na posição em pé, faz movimentos 

com braços e antebraços com e sem carga, desconforto por 

posição. 

Fonte geradora: Posição de trabalho. 

Trajetória: Musculatura corporal. 

Meios de propagação: A propagação se dá diretamente através de 

longos períodos na mesma posição e devido os movimentos 

repetitivos.  

Possíveis danos a saúde: Dores de cabeça, dores musculares,  
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DORT, absenteísmos por fadiga e estresse.  

Recomenda - se a realização de alongamentos no inicio da jornada 

de trabalho, e em períodos intercalados, mudar a atividade, 

movimentando membros inferiores e superiores, e flexionando 

coluna vertebral. 

Risco mecânico ou de 

acidente 

Durante a realização de suas atividades, o referido colaborador está 

exposto ao risco de acidente, projeção de partículas, queda de 

material, quedas de níveis diferentes. 

EPI RECOMENDADO: 

Sua atividade esta exposto devido aos risco então é recomendado que os colaboradores desta 

atividade ao circular pelo ambiente da obra, e ao realizar sua atividade utilize botina de segurança, 

capacete, óculos de proteção, luva de látex quando em contato com o cimento, e devido o pó, luva 

pigmentada ao utilizar maquinas ou ferramentas,  protetor auricular em ambiente ou máquinas próximo 

a fonte de ruído. Botas de borracha em trabalhos com água empossada e cinto de segurança (altura 

superior a 02 (dois) metros), protetor solar se houver necessidade a exposição à radiação solar, 

proteção respiratória do tipo PFF1 para poeiras irritantes. 

NOCIVIDADE 

Inexistente. 
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ALMOXARIFE/CBO: 4141-05 

Desempenha sua função na organização dos setores, (depósitos) recebem produtos e  materiais novos 

faze o controle destes produtos em estoque, preenche planilha para  a organização dos mesmos.  

LOCAL DE TRABALHO 

Externo a empresa. 

RISCOS OCUPACIONAIS 

Risco físico 

ADIAÇÕES NÃO IONIZANTES (NR 15 � Anexo 7) 

Fonte geradora: Exposição excessiva a radiação solar, sem a 

devida proteção. 

Meios de propagação: Pelas ondas eletromagnéticas. (raios 

UVA/UVB) 

Possíveis danos a saúde: Fadiga, câncer de pele, queimaduras. 

 Utilizar protetor solar devido os raios

Risco químico 

ÁLCALIS CÁUSTICOS (PÓS E POEIRA DECORRENTES DO 

CIMENTO, CAL E AREIA) � (NR 15, ANEXO 13): 

O contato com o pó e poeiras provenientes do cimento, cal e areia, 

produtos amplamente utilizados na construção civil. 

Fonte geradora: Pós e Poeiras decorrentes do cimento, cal. 

Trajetória: A propagação se dá através do ar e contato direto. 

Meios de propagação: Contato direto do produto. 

 

 

Ações Preventivas 

Fonte 1ºDisponibilizar 

equipamentos de 

proteção individual 

Trajetória 2º ***************** 

Individuo 3ºTreinar 

periodicamente os 

colaboradores. 

 

Risco biológico Não foram reconhecidos agentes biológicos neste setor. 

Risco ergonômico  

Postural - Postura prolongada na posição em pé, faz movimentos 

com braços e antebraços com e sem carga, desconforto por 

posição. 

Fonte geradora: Posição de trabalho. 
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Trajetória: Musculatura corporal. 

Meios de propagação: A propagação se dá diretamente através de 

longos períodos na mesma posição e devido os movimentos 

repetitivos.  

Possíveis danos a saúde: Dores de cabeça, dores musculares,  

DORT, absenteísmos por fadiga e estresse.  

Recomenda - se a realização de alongamentos no inicio da jornada 

de trabalho, e em períodos intercalados, mudar a atividade, 

movimentando membros inferiores e superiores, e flexionando 

coluna vertebral. 

Risco mecânico ou de 

acidente 

Durante a realização de suas atividades, o referido colaborador está 

exposto ao risco de acidente, projeção de partículas, queda de 

material, quedas de níveis diferentes. 

EPI RECOMENDADO: 

Devido o contato com materiais a ser guardados, sugerimos que o colaborador utilize botina de 

segurança devido a circulação dentro do canteiro de obra, capacete de segurança, óculos  de proteção 

incolor devido o risco de perfuração, fagulhas, luva  pigmentada contato direto com cimento, ferramenta 

e acessórios disponibilizados aos colaboradores. 

NOCIVIDADE 

Inexistente. 
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MESTRE DE OBRAS/CBO: 7102-05 

Organiza e supervisiona as atividades dos trabalhadores sob suas ordens, distribuindo, 

coordenando e orientando as diversas tarefas, para assegurar o desenvolvimento do processo de 

execução das obras dentro dos prazos, normas e especificações estabelecidas. Planejam trabalhos, 

preparam canteiro de obras.  

LOCAL DE TRABALHO 

Canteiro de obras. 

RISCOS OCUPACIONAIS 

Risco físico 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES (NR 15 � Anexo 7) 

Fonte geradora: Exposição excessiva a radiação solar. 

Meios de propagação: Pelas ondas eletromagnéticas. (raios 

UVA/UVB) 

Possíveis danos a saúde: Fadiga, câncer de pele, queimaduras. 

RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (NR 15 anexo-01) 

 A exposição ao ruído se dá quando os colaboradores fazem uso das 

máquinas e equipamentos utilizados no canteiro de obras.  

Fonte Geradora: Máquinas usadas na sua atividade dentro do 

canteiro de obras. 

Meio de propagação: através de ondas sonoras pelo ar 

Possíveis danos à saúde: PAIRO - Perda auditiva pelo ruído 

ocupacional. 

NÍVEIS DE RUÍDO MEDIDOS 

EQUIPAMENTO NÍVEL MEDIDO TEMPO DE MÁXIMO DE 

EXPOSIÇÃO SEM EPI (DIA) 

Betoneira 86 dB (A) 8 horas 

Obs.: a exposição ao ruído se da eventualmente (conforme fase da 

obra), por curtos períodos de tempo, numa media de 3 a 4 horas/dia 

em períodos intercalados e conforme a demanda. 

Com o uso de EPI, que é fornecido pela Empresa e, realizado 

treinamento adequado, é permitida a permanência dos funcionários 

por todo período neste setor.  

 

Ações Preventivas 

  

         Fonte 

1º Realizar 

manutenções 

preventivas nas 
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maquina e 

equipamentos 

utilizados 

Trajetória 2º Disponibilizar 

Equipamentos de 

Proteção Individual 

correto para o risco 

exposto ao 

colaborador. 

Individuo 3º Treinar  e 

capacitar os 

colaboradores 

devido a importância 

da utilização destes 

EPI�S. 
 

Risco químico 

Álcalis Cáusticos (Pós e Poeira decorrentes do Cimento, Cal e 

Areia) � (NR 15, Anexo 13): 

O contato com o pó e poeiras provenientes do cimento, cal e areia, 

produtos amplamente utilizados na construção civil. 

Fonte geradora: Pós e Poeiras decorrentes do cimento, cal. 

Trajetória: A propagação se dá através do ar e contato direto. 

Meios de propagação: Contato direto do produto. 

Possíveis danos à saúde: Dermatites, dermatoses, irritações 

alérgicas. 

Risco biológico Não foram reconhecidos agentes biológicos neste setor. 

Risco ergonômico  

Postural - Postura prolongada na posição em pé, faz movimentos com 

braços e antebraços com e sem carga, desconforto por posição. 

Fonte geradora: Posição de trabalho. 

Trajetória: Musculatura corporal. 

Meios de propagação: A propagação se dá diretamente através de 

longos períodos na mesma posição e devido os movimentos 

repetitivos.  

Possíveis danos a saúde: Dores de cabeça, dores musculares,  

DORT, absenteísmos por fadiga e estresse.  

Recomenda - se a realização de alongamentos no inicio da jornada 
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de trabalho, e em períodos intercalados, mudar a atividade, 

movimentando membros inferiores e superiores, e flexionando coluna 

vertebral. 

Risco mecânico ou de 

acidente 

Durante a realização de suas atividades, junto ao canteiro de obra, o 

referido colaborador está exposto ao risco de acidente, projeção de 

partículas, queda de material, quedas de níveis diferentes. 

EPI RECOMENDADO: 

Durante o desempenho de suas atividades é recomendado a utilização de capacete de segurança, 

óculos e proteção (incolor), protetor auricular onde estiver próximo a fonte ruidosas, luva 

pigmentada caso contato e manuseio de materiais, e botina de segurança, devido a exposição 

trabalho a céu aberto é recomendado a utilização de protetor solar também. 

NOCIVIDADE 

Inexistente. 
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SERVENTE DE PEDREIRO/CBO: 7170-20 

Desenvolve sua atividade no auxilio e preparação de massas, realiza também transporte de tijolo, 

madeira, materiais em geral, até o ambiente desejado aos demais colegas, faz serviços gerais dentro 

do canteiro de obra, atém mesmo na carga e descarga de materiais recebidos quando pedido. 

LOCAL DE TRABALHO 

Canteiro de obras. 

RISCOS OCUPACIONAIS 

Risco físico 

Ruído Contínuo ou Intermitente: (NR-15 Anexo -  01) 

A exposição ao ruído se dá quando os colaboradores fazem uso das 

máquinas e equipamentos utilizados nas atividades. 

Fonte geradora: Equipamentos usados na obra. 

 Meios de propagação: Propagação de ondas sonoras. 

Possíveis danos à saúde: PAIRO � Perda auditiva induzida pelo 

ruído ocupacional. 

Níveis de Ruídos Medidos. 

LOCAL NÍVEL MEDIDO EXPOSIÇÃO MÁXIMA 

SEM EPI 

Betoneira 89 dB 4 horas e 30 min. 

Policorte Manual 95 dB 2 horas 

Moto Serra 92 dB 3 horas 

O referido trabalhador fará uso destes equipamentos durante sua 

jornada de trabalho em forma intermitente. Não sendo contínua nem 

habitual a sua exposição, perfazendo um total de, 2 a 3 horas diárias. 

Riscos Físicos: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES (NR 15 � Anexo 7) 

Fonte geradora: Exposição excessiva a radiação solar, sem a devida 

proteção. 

Meios de propagação: Pelas ondas eletromagnéticas. (raios 

UVA/UVB) 

Possíveis danos a saúde: Fadiga, câncer de pele, queimaduras. 

Risco químico 

Álcalis Cáusticos (Pós e Poeira decorrentes do Cimento, Cal e 

Areia) � (NR 15, Anexo 13): O contato com o pó e poeiras 

provenientes do cimento, cal e areia, produtos amplamente utilizados 

na construção civil. 
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Fonte geradora: Pós e Poeiras decorrentes do cimento, cal. 

Trajetória: A propagação se dá através do ar e contato direto. 

Meios de propagação: Contato direto do produto. 

Possíveis danos à saúde: Dermatites, dermatoses, irritações 

alérgicas. 

 

 

 

 

Ações Preventivas 

Fonte 1ºDiponibilizar todos 

equipamentos de 

proteção correto 

devido o risco 

exposto. 

Trajetória 2º  ***************** 

Individuo 3ºTreinar 

periodicamente os 

colaboradores sobre 

a importância da 

utilização dos EPI�S 
 

Risco biológico Não foram reconhecidos agentes biológicos neste setor. 

Risco ergonômico  

Postural - Postura prolongada na posição em pé, faz movimentos com 

braços e antebraços com e sem carga, desconforto por posição. 

Fonte geradora: Posição de trabalho. 

Trajetória: Musculatura corporal. 

Meios de propagação: A propagação se dá diretamente através de 

longos períodos na mesma posição e devido os movimentos 

repetitivos.  

Possíveis danos a saúde: Dores de cabeça, dores musculares,  

DORT, absenteísmos por fadiga e estresse.  

Recomenda - se a realização de alongamentos no inicio da jornada 

de trabalho, e em períodos intercalados, mudar a atividade, 

movimentando membros inferiores e superiores, e flexionando coluna 

vertebral. 

Risco mecânico ou de 

acidente 

Durante a realização de suas atividades, junto ao canteiro de obra, o 

referido colaborador está exposto ao risco de acidente, projeção de 
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partículas, queda de material. 

EPIS RECOMENDADO: 

Durante o desempenho de suas atividades é recomendado a utilização de capacete de segurança, 

óculos e proteção (incolor), protetor auricular onde estiver próximo a fonte ruidosas, luva pigmentada 

devido o  contato e manuseio de materiais, e botina de segurança, devido a exposição trabalho a céu 

aberto é recomendado a utilização de protetor solar também. 

NOCIVIDADE 

Inexistente. 
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RECOMENDAÇÕES DE EPI 

EPI OBJETIVO ATIVIDADES DE USO 
OBRIGATÓRIO 

RISCO A SER EVITADO: 

Capacete de Proteção 
(Com jugular) 

Proteger a cabeça contra 
qualquer tipo de impacto 

Todos os colaboradores deve seguir a 
utilização devido o risco continuo 
dentro do canteiro de obra, e seguir as 
normas da empresa. 

Prevenir o acidente de queda de 
materiais, perfurações, e devido 

qualquer tipo de impacto, 
diminuindo a lesão. 

Calçado de segurança 
tipo botina 

Proteção dos pés com 
objetivo de evitar lesões e 
ferimentos. 

Todos colaboradores dos setores de 
serviços devem estar utilizando 
durante toda a jornada de trabalho, 
evitando assim o risco de acidente. 

Risco de queda de objetos e até 
mesmo material, contato com 

umidade. 

Respirador purificador 
de ar tipo peça semi 
facial PFF1, PFF2 

Proteção das vias 
respiratórias contra 
poeiras. 

Atividades que exponha o colaborador 
próximo de produtos químicos, 
poeiras vegetais onde são encontradas 
diretamente. 
Ex: Operações de trabalho onde haja 
poeira, dentro do canteiro de obra em 
todos setores, 

 Produto químicos, tais como pó de 
cerâmica , Cimento (álcalis 

Caústicos) 

Óculos de proteção 
incolor  

Proteção para os olhos 
devido a possíveis 
respingos de produtos 
químicos e outras 
eventuais projeções de 
materiais. 

Todas as atividades que tenham risco 
de projeção de materiais ou respingo 
de produtos químicos. 
Ex: No manuseio  da madeira, evita 
fagulhas, contato com cimento e evita 
o contato direto com materiais 
utilizado. 

Evita o contato direto com 
produtos químico e até mesmo 
evitando assim para que possa 

existir algum tipo de contato direto 
com o colaborador. 

Luvas Látex (PVC) 
Luvas Nitrílicas, 
pigmentada  

Proteção para a pele 
(mãos) devido ao contato 
direto com pó da 
madeira. 
 

Todas as atividades que exponham em 
contato a pele do trabalhador. 
Ex: colaboradores exposto o cimento, 
areia, madeira metal (ferro), quem 
realiza a carga e descarga dos 
produtos. 

Evita o contato direto com a pele 
do colaborador. 

Protetor Auricular 
(Tipo Plug/ ou 
Concha) 

 Protetor de audição. 

Todas atividades onde houver 
exposição a fonte ruidosas, 
recomendado a utilização devido a 
possível perda de audição. 

Diminuir consequências pro futuro 
do colaborador. 

Cinto de Segurança 
(Tipo paraquedista 
com talabate) 

Proteção para risco de 
queda. 

Todos os colaboradores exposto a 
trabalho acima de 2m altura é de 
obrigação a utilização. 

Evita o risco de queda, diminuindo 
lesão e até mesmo não ocasionado 

acidente do trabalho. 

 Todos os colaboradores devem receber treinamento anualmente devido 
a importância da utilização desde Equipamentos, conscientização dos mesmo. 

Todos os Equipamentos de proteção individual deve existir local apropriado a deixa em 
plena guarda e conservação para maior aproveitamento do material recebido. 
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9. RECOMENDAÇÕES 

 

· Manutenção do plano de manuseio dos extintores de incêndio, bem como a 

manutenção dos mesmos junto aos locais designados pelo projeto de 

distribuição (NR 23).   

Prazo de implantação: Curto 

· Na realização dos serviços terceirizados, a empresa deverá manter a rotina já 

estabelecida. E todas as empresas que forem contratadas devem seguir e 

respeitar as normas de segurança da empresa contratante. 

Prazo de implantação: Curto 

· Os trabalhadores expostos aos agentes físicos, químicos e biológicos estão 

sujeitos aos exames médicos periódicos, com o tipo, periodicidade e controle 

determinado através do PCMSO conforme NR-7. 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 insalubridade, 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 NR-7 e NR-15, com todos os seus anexos). 

· Somente pessoas habilitadas devem operar máquinas ou conduzir veículos. 

Prazo de implantação: Curto 

· Implantação de ações da empresa, com padronização de procedimentos 

conscientizando o trabalhador, e, desta forma, evitando acidentes e 

adoecimento do trabalhador: 

1. Elaboração de ordens de serviço informando as obrigações referentes ao 

desempenho das funções e uso de EPI�s, normas de segurança e medicina 

do trabalho e das penalidades a que o trabalhador estará sujeito no caso de 

a inobservância destas determinações legais; 

Prazo de implantação: Curto 

2. Realização de exames médicos de saúde ocupacional, com enfoque de 

prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos a saúde, e com 

adoção de medidas eficazes em casos de evidencia de danos a saúde; 
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Prazo de implantação: Curto 

3. Treinamentos admissional e periódicos, relativos a procedimentos 

adequados para desempenhar a função, evitando atos inseguros, e 

prevenindo acidentes, inclusive com treinamento sobre primeiros socorros; 

Prazo de implantação: Médio 

4. Ergonomia e ginástica laboral, 

Prazo de implantação: Longo 

5. Palestras educativas, abordando temas de prevenção de doenças, higiene, 

alcoolismo, tabagismo, campanhas anti-drogas, qualidade de vida e motivação; 

Prazo de implantação: Longo 

· Todas as unidades da empresa devem dispor de banheiros e estes devem ser 

mantidos em perfeitas condições de uso e higienização;  

Prazo de implantação: Curto 

· Manter que todas as máquinas, equipamentos e veículos devem receber 

manutenção preventiva, assim evitando imprevisto, acidentes e perda de 

tempo.  

Prazo de implantação: Médio 

· Registrar em documento próprio as ações que visem à prevenção de acidentes 

e manutenção da saúde dos funcionários tais como: cursos, treinamentos, 

palestras, etc.  

Prazo de implantação: Médio 

· Verificar os EPI�s periodicamente (mensalmente), observando as condições de 

uso, a necessidade de troca, a fim de assegurar a proteção do trabalhador e 

resguardar a empresa, bem como realizar seu registro na ficha de EPI's.  

Prazo de implantação: Curto 
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Legenda de consulta de prazos para implantação efetiva das recomendações 

efetuadas no programa:  

 

Recomendação de prazo: Período efetivo: 

CURTO 
Imediato, á partir da data da 

recomendação no programa.* 

MÉDIO 
30 dias á partir da data da recomendação 

no programa.* 

LONGO 
60 dias á partir da data da recomendação 

do programa. * 

 

Todas as recomendações, observadas neste programa são de finalidade única e 

exclusivamente de forma a transformar os locais destinados ao trabalho, em locais 

mais cômodos e saudáveis a todos. Além de adequar a empresa as exigências do 

Ministério do Trabalho e Emprego, e dependem da efetiva ação da empresa para 

serem postas em prática. Ademais a ASOMED fica inteiramente a disposição para 

eventuais dúvidas e consultas.  
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10. ANÁLISE GLOBAL 
 

Metas Gerais: 

 

A empresa adotou convenio com medicina do trabalho a fim de implantar as 

ações previstas na legislação a fim de eliminar, neutralizar ou reduzir á níveis mínimos, 

os riscos ambientais presentes, tornando-os compatíveis com os limites de tolerância 

da NR-15 da Portaria 3.214 de 08 de Junho de 1.978.  

 

 

Prioridades 2013 -2014: 

 

A empresa dará prioridade ao acompanhamento dos trabalhos já realizados, 

visando à preservação da saúde física e mental dos colaboradores. 

Realizar o treinamento para os recém admitidos, contemplando principalmente 

os riscos existentes, de acordo com a atividade desempenhada pelo colaborador 

conforme as Normas de Segurança da empresa. 

 A implantação de ordens de serviço: Não realizar nenhum serviço ou atividade 

sem liberação das ordens de serviço/análises preliminares de riscos. Implantar e 

gerenciar o referido programa de medicina do trabalho, dando prioridade a saúde e a 

integridade física de seus trabalhadores.  
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Cronograma PPRA 2013 � 2014 

 

DESCRIÇÃO 
Objetivos ano 2013 

JAN FEV MARÇ ABRI MAI JUNH JULH AGO SET OUT NOV DEZ 

ELABORAÇÃO 
RELATÓRIO INICIAL 
DO PPRA 

         X   

APRESENTAÇÃO DO 
PPRA 

         X   

IMPLANTAÇÃO DO 
PPRA 

            

GINASTICA LABORAL X X X X X X X X X  X X X 

CICLO DE 
PALESTRAS** 

  X   X    X  X 

TREINAMENTOS 
ESPECÍFICOS* 
(TBS), (1º Socorros), 
(PCI), NR 18. 

         X   

IMPLANTAÇÃO DO 
PROGRAMA DE EPC E 
DAS AÇÕES E 
MEDIDAS DE 
PROTEÇÃO COLETIVA 
DE TRABALHO OU DE 
MELHORIAS DO 
AMBIENTE 

         X   

AVALIAÇÃO ANUAL 
DO PPRA. 

       X     

REVISÃO DO 
CRONOGRAMA DO 
PPRA. 

       X     

 
OBSERVAÇÕES: 

O referido cronograma terá por base as medidas referenciadas no próprio PPRA e deverá ser 
seguido conforme o estabelecido, sendo que poderá sofrer alterações nas datas definidas no 
cronograma desde que sejam cumpridas as metas sem prejuízo aos envolvidos. 
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Ações do PPRA �NR09 para 2013 / 2014: 

 

Nº AÇÕES DO 
PPRA 

PRAZOS RESPONSÁVEL METODOLOGIA OBS 

01 Desenvolver ações 
orientadoras quanto 
à Postura Correta 

no Trabalho e 
Princípios de 
Ergonomia 

 
 
Permanente Gerência/ 

Administração 

NR 17 � 17.3; 
17.4.3 �a� �b� e 

�c� 
3 

02 Desenvolver 
ações sobre o 
método correto 

de levantamento 
e transporte de 

pesos. 

Permanente Gerência/ 
Administração 

NR 17 � 17.2.3 3 

03 Desenvolver ações 
e treinamentos 

sobre segurança no 
trabalho sempre que 
houver admissão de 
novos funcionários. 

Permanente Gerência/ 
Administração NR 18 3 

04 Elaborar ordens de 
serviço sobre 
segurança e 
medicina no 

trabalho dando 
ciência aos 

empregados sobre 
riscos inerentes à 

função, prevenindo 
atos inseguros, 
determinando 
obrigações e 
proibições, 

advertindo de que 
estarão passíveis 
de punições pelo 
descumprimento. 

Imediato 
Permanente 

Gerência/ 
Administração 

NR 1 � 1.7 �b�  
I à VI 

2 

05 Manter a 
disposição do 

agente de 
inspeção do 

trabalho o livro 
próprio para 
registros das 

inspeções 

Permanente Gerência/ 
Administração  3 

06 Visitas Técnicas 
para 

acompanhamento 
das ações 

propostas e 
avaliações de 

No mínimo a 
cada 6 meses 

Gerência/Administração/Medicina 
Ocupacional  2 
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risco existentes 

07 Adequar  e 
disponibilizar 

dentro do canteiro 
de obra extintores, 

como também 
fazer sua 

verificação 
periódica de suas 

condições. 

Imediato 
Permanente 

Gerência/ 
Administração 

 
 

NR � 23 2 

08 Realizar 
treinamentos 

periódicos para 
trabalhadores da 
construção civil. 

Permanente 
Gerência/ 

Administração 
NR 18 item 18.28 3 

09 Todos os 
colaboradores 
devem receber 

treinamento 
admissional de 
treinamento de 

altura. 

Permanente 
Gerência/ 

Administração NR 35 2 

10 Seguir e cumprir 
normas da 
empresa, 

responsabilizar-se 
pela guarda e 

higienização dos 
Equipamentos 

Permanente 
Gerência/ 

Administração 
Regras 3 

OBSERVAÇÕES: 
 
1. � CONCLUIDO                   2. � EM DESENVOLVIMENTO                   3.- NÃO CONCLUIDO 
 

 
 

O cronograma de ações será revisto anualmente no relatório do 
PPRA, sendo que o mesmo poderá sofrer alterações conforme a 
necessidade da empresa em determinado tema, justificado no controle. 

As ações referentes à Medicina Ocupacional deverão ser pré- 
agendadas com a mesma, no intuito de se haver uma comunicação prévia 
entre as partes. Sendo que será necessário o registro integral de todas as 
ações em documentos próprios que comprovem a atenção ao 
determinado no cronograma de ações. 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais tem como objetivo a 

preservação da saúde e a integridade física dos trabalhadores, através do 

desenvolvimento das etapas de antecipação, reconhecimento, avaliação e 

conseqüentemente o controle da ocorrência dos riscos ambientais existentes ou que 

venham a existir nos locais de trabalho, levando-se sempre em consideração a 

proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 

O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa, 

no campo da preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores, estando 

articulado com o disposto nas demais Normas Regulamentadoras e Legislações 

Previdenciárias. 

Tendo também por objetivo avaliar as atividades desenvolvidas pelos 

empregados no exercício de todas as suas funções e ou atividades, determinando se 

os mesmos estiveram expostos a agentes nocivos, com potencialidade de causar 

prejuízo à saúde ou a sua integridade física, em conformidade com os parâmetros 

estabelecidos na legislação previdenciária vigente. 

A caracterização da exposição deve ser realizada em conformidade com os 

parâmetros estabelecidos nas legislações trabalhistas e previdenciárias vigentes, e 

realizadas através de inspeção nos locais de trabalho do empregado considerando os 

dados constantes nos diversos documentos apresentados pela empresa. 
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12. CONCLUSÃO 

 

 Buscando atender as determinações legais, conclui-se o presente 

trabalho salientando-se a necessidade de avaliações periódicas das atividades e das 

modificações propostas de maneira a identificar novos riscos. É importante salientar 

que a empresa deve assegurar o cumprimento do PPRA (Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais) e PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional), 

como atividade permanente. 

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

trabalhadores deve haver necessariamente a boa vontade e solidariedade entre os 

envolvidos e para o sucesso da implantação de medidas preventivas é importante 

que todos acreditem nelas. 

 Conforme as condições anteriores expostas no presente Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais, conclui-se que os riscos aqui expostos devem ser 

controlados e minimizados primeiro por programas de engenharia e posteriormente 

por EPI�s, minimizando os riscos aos quais estão expostos os trabalhadores da 

empresa. 

    De acordo com o levantamento técnico realizado, embasado na IN 99- 

inexiste enquadramento para agentes nocivos a saúde. 

Para tanto, a ASOMED � Medicina do Trabalho 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 365 dias. 

 

Avaliadores: 

 

 

 

_____________________                   _________________________ 

Flávio Antonio C. Cioqueta                Luana de Rosso Pedrozo 

   Médico do Trabalho     Téc. Segurança do Trabalho 

             CRM 22952                                           RTST/RS 13383 
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ANEXO I 

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.  

Ela determina ainda as obrigações do empregador: 

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

q Fornecer ao empregado somente EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho e de 

empresa cadastradas no DNSST � Departamento Nacional de Segurança e Saúde do 

Trabalhador;  

q Treinar o trabalhador sobre o uso adequado do EPI; 

q Tornar obrigatório o seu uso; 

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

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

 

Determinam também às obrigações do empregado, quais sejam: 

q Observar as normas de segurança do trabalho; 

q Usar o EPI fornecido pela empresa para a finalidade a que se destina; 

q Responsabilizar-se por sua guarda e conservação; 

q Comunicar a área de segurança diretamente, ou ao encarregado, quando o EPI 

tornar-se impróprio para uso. 

Os equipamentos de proteção individuais deverão ser distribuídos seguindo 

uma ficha de controle para fornecimento dos EPI�s, conforme o modelo demonstrado 

abaixo. 

Os EPI�s deverão conter obrigatoriamente o C. A. (Certificado de 

Aprovação), bem como um treinamento aos funcionários a respeito de seu uso e 

conservação. 
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MODELO DE FORNECIMENTO DE EPI 

 

FICHA DE FORNECIMENTO DE EPI                     Nº:  _______ 

EMPRESA: ______________________________________________________________ 

NOME DO FUNCIONÁRIO: 

 
SETOR: ________________________________________________________________ 
 
FUNÇÃO: _______________________________________________________________ 
 
DATA DE ADMISSÃO: ___/___/___ 
 
Declaro que recebi da empresa, CONSTRUTORA LUPE LTDA os equipamentos de proteção 
individuais abaixo descritos, conforme previsto no item 6.7.1 da NR-6, da Portaria n° 3.214, de 8 de 
junho de 1978, comprometendo-me a usar estes equipamentos para a finalidade a que se destina, 
responsabilizando-me por sua guarda e conservação. 
Estou ciente da obrigatoriedade de seu uso para o qual foi instruído, e que a recusa injustificada ao 
uso dos equipamentos de proteção individual, constitui ato faltoso, conforme prevê o artigo 158 da 
CLT. 
 
PROCEDIMENTO DESCRIMINAÇÃO QUANT. DATA C.A. ASSINATURA 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Obs.: Procedimento 

· 01 � Entrega de EPI 
· 02 - Verificação periódica dos EPIS (Ex.: Os EPIs encontram-se em bom estado de conservação).  
· 03 � Troca do Equipamento de Proteção Individual 
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MODELOS DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AS 

DEVIDAS FUNÇÕES DESEMPENHADA PARA REFERIDA EMPRESA: 

CAPACETE DE PROTEÇÃO 
(Contra impactos) 

 
(Mascara de proteção PFF1 descartável) 

 

 
Protetor auricular (proteção para ouvido) 

 
Óculos de Proteção: 

(Proteção para os olhos, minimizar acidente contato direto produto quimico) 

       
Luvas de Proteção 

(Evita o contato direto com produto químico) 

                          
                                            Botina de Segurança 
(Protege os pés contra o risco de queda de material, umidade, exposição aos produtos, 
agentes capazes de geral doenças, alergias e irritações) 
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ANEXO II 

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/DC Nº 99 - DE 5 DE DEZEMBRO DE 2003  

 
Da Evidenciação Técnica das Condições Ambientais do Trabalho 

Art. 177. A partir da publicação desta IN, para as empresas obrigadas ao cumprimento 

das Normas Regulamentadoras do MTE, nos termos do item 1.1 da NR-01 do MTE, o 

LTCAT será substituído pelos programas de prevenção PPRA, PGR e PCMAT. 

 E alterações subsequentes: 

 Instrução Normativa nº 45 INSS/PRES, de 06 de agosto de 2010:   

Da Evidenciação Técnica das Condições Ambientais do Trabalho 

Art. 186. A partir da publicação da Instrução Normativa INSS/DC nº 99, de 5 de 

setembro de 2003, para as empresas obrigadas ao cumprimento das Normas 

Regulamentadoras do MTE, nos termos do item 1.1 da NR-01 do MTE, o LTCAT será 

substituído pelos programas de prevenção PPRA, PGR e PCMAT. 
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ANEXO III 

ERGONOMIA 
 

De acordo com a NR17, cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do 

trabalho, devendo a mesma abordar, no mínimo, as condições de trabalho, conforme 

estabelecido nesta Norma Regulamentadora, visa a estabelecer parâmetros que 

permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas 

dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e 

desempenho eficiente.  

A definição proposta apresenta uma divisão da Ergonomia em física, cognitivas 

e organizacional, conforme apresentado abaixo: 

a) Ergonomia Física: A ergonomia física está relacionada à anatomia 

humana, à antropometria e às características fisiológicas e biomecânicas na sua 

relação com a atividade física. 

Tópicos relevantes incluem posturas de trabalho, manuseio de materiais, 

movimentos repetitivos, distúrbios músculos-esqueléticos relacionados ao trabalho, 

projeto de postos de trabalho, arranjos físico do local de trabalho, segurança e saúde. 

b) Ergonomia Cognitiva: A ergonomia cognitiva está relacionada aos 

processos mentais, tais como percepção, memória, raciocínio a resposta motoras, na 

medida que estas afetam as interações entre os homens e outros. 

Tópicos relevantes incluem o estudo da carga mental de trabalho, tomada de 

decisões, desempenho especializados, interação homem-computador, segurança 

humana, pressão laboral e treinamento na medida que este estiverem relacionados ao 

projeto de sistemas para os homens. 

c) Ergonomia organizacional: A ergonomia organizacional está 

relacionada à otimização de sistemas sócio-técnicos, incluindo suas estruturas 

organizacionais, planos e processos. 

Os tópicos relevantes incluem a comunicação, recursos da equipe de gerência, 

projeto do trabalho, organização temporal do trabalho, trabalho em grupo, projeto 

participativo, trabalho cooperativo, novos paradigmas de trabalho, organizações 

virtuais, tele-trabalho, qualidade de gerenciamento, cultura organizacional,  
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Organizações em rede e gestão de qualidade. Algumas Doenças Ocupacionais 

resultam de uma relação inadequada do trabalhador com a tarefa a ser executada. Se 

a estrutura óssea ou muscular do ser humano for sobrecarregada, isso pode resultar, 

por exemplo, em lesões na coluna, nas articulações e complicações musculares. As 

lesões por esforços repetitivos (DORT) têm se manifestados com maior freqüência em 

ambientes de trabalho, como escritórios, bancos, caixas de comércio, digitadores entre 

outros.  Pelas características psicofisiológicas que dizem respeito a todo conhecimento 

referente ao funcionamento do ser humano. No entanto, os resultados dos estudos no 

Brasil e no exterior devem ser utilizados nas transformações das condições de trabalho 

de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.  

Ainda não se tem um conhecimento acabado sobre o homem. Mas todas as aquisições 

dos diversos ramos do conhecimento devem ser utilizadas na melhoria das condições 

de trabalho. Entre a população trabalhadora há indivíduos muito diferentes quanto à 

antropometria, portanto é difícil conceder um mobiliário que satisfaça a esses 

extremos. O recomendável é que o mobiliário permita uma regulagem que atenda a 

pelo menos 95% da população em geral.  

               A tabela seguinte resume os riscos ergonômicos e de segurança mais 

comuns no trabalho em escritórios. 

USAR um suporte de documentos ajustável. Colocá-lo ao lado da tela e na 

mesma altura. A cabeça terá que virar menos e os olhos se acomodarão mais 

facilmente. 

ALTERNAR a posição do suporte de documentos nos dois lados do monitor, 

para variar a posição da cabeça. 

CONECTAR o teclado ao computador com um fio de pelo menos 70 cm de 

comprimento. 

VERIFICAR ruído excessivo do computador ou da impressora. 

LIMPAR a tela regularmente conforme as instruções do fabricante. 

RELATAR ao seu supervisor se tiver problemas com os controles, 

instabilidade na tela ou ruído excessivo.  
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ANEXO IV: 

PROCEDIMENTOS EXIGIVEIS EM SST AS EMPRESAS CONTRATADAS 
 
   DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA (Deverá ser apresentada a Contratante) 
 
 

· Cópia do PPRA da empresa: Contemplando Riscos ambientais 
presentes e reconhecidos para a função. 

· Cópia do PCMSO da empresa: Contemplando exames médicos 
exigidos no programa e designados para a função avaliada. 

· Atestados de Saúde Ocupacional: Cópias dos ASO�s do trabalhador 
destacado para trabalho junto a contratante com suas devidas 
renovações. 

· Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT): Quando emitida CAT a 
contratante deverá ser comunicada e deverá ser entregue cópia para 
servir de arquivo base na própria empresa contratante. 

· Atendimentos de Emergência: A empresa contratada deverá definir 
procedimentos relativos à necessidade de atendimentos de Emergência. 
Deixando locais de referência e procedimentos a serem adotados e 
canais de comunicação com a SST da Contratada. 

· Atendimentos de Urgência: A empresa contratada deverá fornecer a 
contratante a forma de proceder em caso de necessidade de 
atendimentos de Urgência, estabelecendo locais de referência e canais 
de contato com a SST da Contratada. 

· Treinamentos e Especializações: A empresa contratada deverá 
comprovar mediante a apresentação de certificados, que o trabalhador 
designado foi treinado sobre Saúde e Segurança do Trabalho. E deverá 
fornecer cópia para que seja anexada a documentação do Trabalhador 
designado. 

· Ficha de EPI (Equipamento de Proteção Individual): No caso do 
trabalhador designado a empresa fazer uso de EPI, a contratante deverá 
fornecer os mesmos a seus funcionários. Sendo que deverá ficar no local 
de trabalho cópia para controle e também estoque suficiente para que o 
mesmo possa fazer as possíveis substituições. Sendo que a 
inobservância poderá acarretar na suspensão do serviço até a 
regularização do evento. 

· Visitas Técnicas:  Os trabalhadores que prestarem serviços dentro do 
ambiente de trabalho da contratada, deverão seguir as normas de 
conduta da contratante, sendo que serão passíveis de notificações 
internas de segurança mediante visitas técnicas. 
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ANEXO V: 

MODELO DE Ordem de Serviço � OS 

Conforme estabelecido no item 1.7, letra �b�, NR-01 da Portaria 
3214/Mte, cabe ao empregador elaborar Ordem de Serviço (OS) sobre 
Segurança e Medicina do Trabalho, dando ciência aos empregados.  

 
EMPRESA: 

 
 
Pela presente Ordem de Serviço objetivamos informar os trabalhadores que executam suas atividades laborais nesta 
Empresa, conforme estabelece a NR-1, item 1.7, sobre as condições de segurança e saúde, bem como aos riscos aos 
quais estão expostos, como medida preventiva e ,tendo como parâmetro os agentes Físicos, Químicos, e Biológicos 
citados na NR-9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais(Lei nº 6514 de 22/12/1977,Portaria nº 3214 de 
08/06/1978), bem como os procedimentos de aplicação da NR-6  - Equipamento de Proteção Individual � EPI, NR-17 � 
Ergonomia, de forma a padronizar comportamentos para prevenir acidentes e/ou doenças ocupacionais. 
 

Risco e Avaliação 
Conforme levantamento de riscos realizado na empresa, foi observado que os colaboradores estão expostos aos agentes 
Físicos, Químicos, e Biológicos citados na NR-9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais(Lei nº 6514 de 
22/12/1977,Portaria nº 3214 de 08/06/1978), bem como os procedimentos de aplicação da NR-6  - Equipamento de 
Proteção Individual � EPI, NR-17 � Ergonomia, de forma a padronizar comportamentos para prevenir acidentes e/ou 
doenças ocupacionais. 

 � Químico:  
� Físico:  
� Biológico:  
� Ergonômico:  
� Mecânicos ou de acidentes:  

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) Necessários e/ou Utilizados 
De acordo com a NR-6 da Portaria 3214/78 do MTE e art. 166 da CLT a empresa é obrigada a fornecer aos empregados 
gratuitamente EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de 
ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos causados ao trabalhador. Ao 
trabalhador cabe fazer uso do mesmo estando sujeito a sanções trabalhistas, podendo até mesmo ser demitido por justa 
causa segundo art. 158 da CLT parágrafo único.    
* 
* 
* 
 

Medidas Preventivas para os Riscos de Ambientais 
De acordo com a NR-9 devem ser desenvolvidas, sob a responsabilidade do empregador, com a participação dos 
empregados medidas preventivas de segurança para o controle da ocorrência de acidentes que venham a ser gerado pelos 
agentes físicos, químicos, e biológicos citados na NR-9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (Lei nº 6514 de 
22/12/1977,Portaria nº 3214 de 08/06/1978) bem como os procedimentos de aplicação da NR-6  - Equipamento de 
Proteção Individual � EPI, NR-17 � Ergonomia, de forma a padronizar comportamentos para prevenir acidentes e/ou 
doenças ocupacionais.  
Sendo assim, a empresa determina que nas atividades a serem executadas deve-se observar as seguintes medidas 
preventivas: 

 � Uso correto de EPIs, quando necessário. 
� Treinamento para execução das tarefas; 
� Correção das posturas de trabalho; 
� Informar ao seu superior qualquer irregularidade encontrada no setor ou situação de risco. 

    �  NÃO ingerir bebida alcoólica ou trabalhar sobre o efeito do álcool. 
Orientações de Segurança do Trabalho 

A empresa determina que se deva sempre, observar as orientações de segurança contidas nesta ordem de serviço, sendo 
o trabalhador sujeito a sanções trabalhistas segundo art. 158 da CLT, parágrafo único:  
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� Use seus EPIs apenas para a finalidade a que se destinam e mantenha-os sob sua guarda e conservação; 
� Observe atentamente o meio ambiente do trabalho, e corrija as condições, inseguras encontradas, 
imediatamente; 
� Informe com urgência ao seu supervisor, qualquer irregularidade ou mal funcionamento do equipamento; 
� Use Verifique as condições gerais das ferramentas manuais antes de usá-las; 
� Não fumar ou conduzir acesso cigarros ou assemelhados. 
� Não ingerir bebida alcoólica. 
� Sinalizar adequadamente o local de trabalho onde possa gerar risco de quedas de materiais 

 
Padronização de procedimentos a serem adotados em situações de acidentes de trabalho 

O descumprimento de qualquer das determinações deste procedimento acarretará ao empregador a aplicação das 
penalidades previstas na legislação pertinente. 
Todo e qualquer incidente ocorrido durante o trabalho, deverá ser comunicado para o setor responsável da empresa, para 

que se tomem as providências necessárias, inclusive emissão de CAT (cujo prazo é de 24 horas). 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

Executam manutenções no ambiente de trabalho, limpando e organizando reparando e instalando peças. Montam 
equipamentos de trabalho e segurança, inspecionando local e instalando peças e componentes em equipamentos. 
Executam serviços gerais, tais como ensaque de grãos, Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e 
proteção ao meio ambiente. 
 

DADOS DOS FUNCIONARIO E ASSINATURA: 
 

NOME COMPLETO: 
 
IDENTIDADE: 
 
ASSINATURA: 

 
 
FUNÇÃO/ CARGO:  
DATA:  
 
 
Recebi treinamento de segurança e saúde no trabalho, bem com todos os equipamentos de proteção individuais para 
neutralizar a ação dos agentes nocivos presentes no meu ambiente de trabalho. 
Serei cobrado, conforme ampara legal, com relação ao uso destes equipamentos e estou ciente de que a não utilização é 
passível de Sansões Legais e prejudiciais á minha saúde. 

 

               Santa Maria, ____ de _______________ 2013 

 

                                                    ____________________________ 

Assinatura do Funcionário 
 

________________________________________________ 
                             Assinatura do encarregado (ou chefe direto) 
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ANEXO IV 

Layout esquemático das áreas de vivencia: 

· Devem ser adequados mediante proporcionalidade de trabalhadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFEITÓRIO VESTIÁRIO 

BANHEIROS 
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EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA ADOTÁVEIS: 

 
         Equipamento de Proteção Coletiva, diz respeito ao coletivo, ao grupo a ser 
protegido. 
Quando há risco de acidente ou doença relacionada ao trabalho, a empresa deve 
providenciar EPC, visando eliminar o risco no ambiente de trabalho. Estes são os 
EPC�s mínimos a serem utilizados durante a construção da obra: 
 
� Plataformas de proteção; 
� Guarda-corpo; 
� Proteção de aberturas no piso; 
� Proteção de escavações; 
� Proteção de pontas de vergalhões; 
� Corda de segurança; 
� Tela de proteção; 
� Proteções de partes móveis de máquinas e equipamentos; 
� Proteções para terceiros (passeios e logradouros); 
� Proteção de entrada da obra; 
� Passarelas; 
� Linha de Vida; 
* Rampas; 
� Escadas de mão; 
� Barreiras de proteção (ex. tapume). 
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Fixação do cabo para linhas de vida. 

 
 

 
Sistema guarda corpo e rodapé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBS: 
 
Todas as proteções que exigirem projeto de construção deverão ter a ART do 
responsável pela projeção da proteção coletiva, alem de contar com o anexo do 
projeto em local resguardado e disponível a fiscalização. 
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ANDAIMES 
 

Andaimes móveis 
 

 
 

· Deve-se trabalhar em este tipo de andaime em regiões planas 
· È proibido o deslocamento de andaimes com a presença de materiais ou 

pessoas na sua plataforma. 
· Não colocar carga em excesso no andaime (Ver limite máximo). 

 
Andaimes fachadeiros 
 
 

 
 
 

· Os acessos verticais devem ser feitos em escada incorporada a sua própria 
estrutura, ou por meio de torre de acesso. 

· Deve dispor de proteção com tela de arame galvanizado ou material resistente 
e durabilidade equivalente, desde á primeira plataforma de trabalho até pelo 
menos 2,00 (dois) metros acima da última plataforma de trabalho. 
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Andaimes suspensos mecânicos 
 

 
 
 

              
 
 

· Os sistemas de fixação e sustentação e as estruturas de apoio dos 
andaimes suspensos deverão ser precedidos de projeto elaborado e 
acompanhado por profissional legalmente habilitado. 

· Andaimes suspensos deverão possuir placa de identificação, em local visível, 
onde conste a carga máxima de trabalho permitida. 

· O equipamento deverá ser operado por trabalhador qualificado. 
· À área sob a plataforma de trabalho deverá ser devidamente sinalizada e 

delimitada, sendo proibida a circulação de trabalhadores dentro daquele 
espaço. 

· O equipamento, quando fora de serviço, deverá estar no nível da base, 
desligado e protegido contra acionamento não autorizado. 

· Quando utilizado apenas um guincho de sustentação por armação é obrigatório 
o uso de um cabo de segurança adicional de aço, ligado á dispositivo de 
bloqueio 

· Mecânico automático, atendendo a máxima capacidade de carga do 
equipamento. 

· (VER NR 18 ITEM 18.15.45) 
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Ø Serra circular de bancada: 

v O operador deve ser qualificado nos termos da NR 18. 

v Medidas de proteção coletivas para serra circular: empurrador, dispositivo de 

bloqueio, aterramento elétrico da serra, coletor de serragem, guia de alinhamento, 

coifa protetora do disco e cutelo divisor. 

v Cobertura para proteção contar quedas de materiais e intempéries do tempo e 

luminárias protegidas contra impacto. 

 

Ø Serra circular manual: 

v Proteção do disco contra projeção de partículas. 

v Para a operação de equipamentos elétricos manuais é necessário que a empresa 

tenha trabalhadores treinados. 

v Deve possuir duplo isolamento: tomada com três pinos (fase, neutro e terra). 

v Deve ser realizada manutenção periódica. 

 

Ø Policorte: 

v Manter o disco em bom estado e com proteção 

v Aterramento elétrico. 

v Dispositivo de bloqueio. 

v Armazenamento de ferragem sem contato com o chão e de forme que não 

impeça a circulação. 

Ø Escadas, rampas e passarelas: 

v A madeira utilizada para a fabricação de escadas, rampas e passarelas devem 

ser de boa qualidade. 

v Escadas, rampas e passarelas devem ser providas de guarda-corpo com altura 

de 1,20m para travessão superior, 0,70m para travessão intermediário e rodapé de 

0,20m de altura. 

v Devem ser dotadas de sistema antiderrapante, tipo friso, réguas ou outros meios 

que evitem escorregamentos de trabalhadores. 

v Manter sempre desobstruída. 

v Rampas com corrimão por toda sua extensão. 

v Apoio das extremidades, cobrindo-a totalmente. 

v Construídas e mantidas em perfeitas condições de uso e segurança. 
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Ø Escada manual: 

v É proibido colocar a escada de mão: nas proximidades de portas ou áreas de 

circulação e onde houver risco de queda de objetos e materiais e redes e 

equipamentos elétricos desprotegidos. 

v As escadas de mão poderão ter até 7m de extensão e espaçamento entre os 

degraus variando entre 25 e 30cm. 

v Deve ter sobra de 1 m quando apoiadas em extremidades. 

v Ser apoiada em piso resistente. 

v Devem ter uso restrito para acesso provisório e serviços de pequeno porte. 

 

Ø Proteção contra quedas: 

v A plataforma secundária deve ser instalada acima da principal, de 3 em 3 

andares. 

v A plataforma secundária pode ser retirada somente quando a vedação da 

periferia estiver concluída. 

v Proteção das periferias com guarda-corpo e rodapé e os vãos entre travessas 

preenchidos com tela ou outro dispositivo que garanta o fechamento seguro da 

abertura, e rodapé. 

v Plataforma principal em todo perímetro da construção de edifícios com mais de 

4 pavimentos ou altura equivalente. 

v A plataforma principal deve ser instalada logo após a concretagem da 1ª laje e 

retirada somente quando terminado o revestimento externo da estrutura. 

v Perímetro da construção de edifício com tela a partir da plataforma principal de 

proteção. A tela deve constituir de uma barreira protetora contra materiais e 

ferramentas. 

v As aberturas no piso devem ter fechamento provisório resistente. 

 

Ø Andaime fachadeiro: 

v Dispor de proteção com tela de material resistente. 

v Fixada a estrutura da construção por meio de amarração e entroncamento. 

v O dimensionamento, a estrutura de sustentação e a fixação devem ser realizados 

por profissional legalmente habilitado. 

v O cabo de segurança adicional deve ser ancorado à estrutura. 
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v Em hipótese alguma o cabo guia deve ser fixado ao andaime. 

v Deve possuir acesso seguro por meio de escadas ou pelos próprios pavimentos. 

v Encaixes travados com parafusos, contrapinos, braçadeiras ou similar. 

v Dispor de piso com forração completa, antiderrapante, nivelado e de sistema 

guarda-corpo com rodapé em todo o perímetro. 

v Cinto de segurança tipo pára-quedista contra risco de quedas, sendo 

obrigatória sua utilização em trabalhos realizados a partir de 2m de altura do piso. 

Ø Andaime suspenso: 

v O andaime deve ser fixado à construção na posição de trabalho, para que este 

não se afaste durante as atividades. 

v Manter o andaime o mais nivelado possível, inclusive durante seu deslocamento 

vertical. 

v Sair do andaime sempre que ventar fortemente ou ao menor sinal de chuva. 

v Dispor de sistema guarda-corpo com rodapé, exceto o lado da face do trabalho. 

v Não pendurar materiais (baldes, galões de tinta, etc.) no lado externo do guarda-

corpo. 

v Retirar diariamente a massa que cair nos tambores dos guinchos antes que 

endureça. 

v O trabalhador deve utilizar cinto de segurança tipo pára-quedista com trava-

quedas, e este ligado a cabo-guia. 

v Cabo guia fixado em estrutura independente a de fixação e sustentação do 

andaime suspenso. 

v O engate do mosquetão no trava-quedas deve ser feito antes da entrada no 

andaime suspenso e só desengatado quando o trabalhador estiver fora do 

andaime. 

v Trava-quedas de segurança para proteção do trabalhador contra quedas em 

operações ou movimentação vertical ou horizontal. 

Ø Cadeira suspensa: 

v Os cabos para sustentação podem ser de aço ou de fibra sintética e devem ser 

fixados por meio de dispositivos que impeçam seu deslizamento e desgaste. 

v O trabalhador deve utilizar cinto de segurança tipo pára-quedista, ligado à trava-

quedas em cabo guia independente. 

v O trabalhador deve fixar o trava quedas ao cabo-guia antes de assentar-se à 

cadeira. 
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v A cadeira suspensa deve apresentar, na sua estrutura, em caracteres indeléveis 

e bem visíveis, a razão social do fabricante e o número de registro respectivo no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica � CNPJ. 

v O sistema de fixação da cadeira suspensa deve ser independente do cabo guia 

do trava-quedas. 

v Os cabos de fibras sintéticas utilizados para sustentação de cadeiras suspensas 

ou como cabo-guia para fixação do trava-quedas do cinto de segurança tipo 

páraquedista deverão ser dotados de alerta visual amarelo e marcação com fita, 

inserida no interior do trançado interno gravado NR 18.16.5 ISO 11401990 e 

fabricante com CNPJ. 

Ø Betoneira: 

v Proteção das partes móveis. 

v Dispositivo de bloqueio. 

v Deve possuir aterramento elétrico. 

v Operador qualificado nos termos da NR-18. 

Ø Instalações elétricas: 

v Para os casos em que haja possibilidade de contato acidental com qualquer parte 

viva energizada deve ser adotado isolamento adequado. 

v O quadro de tomadas provisório deve possuir isolamento em todas as partes 

vivas energizadas e estar devidamente aterrado junto ao quadro de distribuição de 

energia. 

Ø Eletricista: 

v É proibida a existência de partes vivas expostas em circuitos e equipamentos 

elétricos. 

v Garantir que todas as instalações e carcaças dos equipamentos elétricos estejam 

devidamente aterradas conforme norma técnica. 

v A execução e manutenção de instalações elétricas devem ser realizadas por 

trabalhador qualificado e capacitado com o curso de 40 horas de acordo com a 

revisão da NR-10, e a supervisão por profissional legalmente habilitado. 

v Os circuitos elétricos devem ser protegidos contra impactos mecânicos, umidade 

e agentes corrosivos. 

v Somente podem ser realizados serviços em instalações quando o circuito elétrico 

não estiver energizado. 
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Ø Trabalhos com furadeira manual: 

v Deve possuir duplo isolamento: tomada com três pinos (fase, neutro e terra). 

v Deve ser realizada manutenção periódica. 

Ø Armazenamento e estocagem de materiais: 

v O armazenamento deve ser feito de modo a não atrapalhar a circulação, 

principalmente de saídas de emergências e acessos a extintores. 

v As pilhas de materiais, a granel ou embalados, devem ter forma e altura que 

garantam a sua estabilidade e facilitem o seu manuseio. 

v Os materiais não podem ser empilhados diretamente sobre o piso instável, úmido 

ou desnivelado. 

v Os materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos devem ser 

armazenados em locais isolados, apropriados, sinalizados e de acesso permitido 

somente a pessoas devidamente autorizadas. 
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COMPROVANTE DE ENTREGA 
 

Assino com responsabilidade da empresa que este programa deverá ser revisto 

anualmente e sempre que houver mudança no processo de trabalho, arranjo físico, 

maquinário, exposição a outros riscos ocupacionais ou mudança do ramo de atividade. 

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 

necessária. 

:  

RAZÃO SOCIAL:  

ENDEREÇO:  

CNPJ:  

CNAE:  

CIDADE:  

TELEFONE:  

GRAU DE RISCO:  

 

Santa Maria, _____ de __________________ de 2013. 

 

Nome:________________________________________________________ 

 

Função:_______________________________________________________ 

 

Assinatura:_____________________________________________________   
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