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1. DADOS DA EMPRESA 

Empresa: COOPERATIVA TRITÍCOLA SEPEENSE LTDA – COTRISEL 

Unidade: Fernando Ferrari – Unidade 03 

Endereço: Avenida Fernando Ferrari, n.º 50 

Cidade/Estado: Restinga Seca/RS 

CGC: 97.225.346/0003-91  

IE: 099/0017630 

Atividade:  Comercio atacadista de produtos agrícolas in natura 

Código de Atividade: 51.21-7, conforme Quadro I da NR 4 

Grau de Risco: 03 

N.º Total de Colaboradores: 36 

 

2. DADOS SOBRE A AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

Responsável pelas informações fornecidas pela empresa: Sr. Rivieri Cardoso 

Argenta – Auditor da cooperativa, RG 2045632045. 



 
 
 
 
 
 

 

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

3.1 – DESCRIÇÃO FÍSICA DOS SETORES 

SETOR: ADMINISTRAÇÃO 

EQUIPAMENTOS:  Microcomputadores, máquinas de escrever e calcular. 

DESCRIÇÃO PRÉDIO: Prédio de alvenaria, Ventilação natural e artificial, 

iluminação natural e artificial, janelas basculantes, porta de entrada central,  forro de 

pré-laje, piso frio de lajota petrificada, cobertura de alumínio zincado. 

 

SETOR: DETEC  

EQUIPAMENTOS:  Máquinas de escrever e calcular, microcomputador, Aparelho 

GPS, minisecador, miniengenho, aparelho dolly(auferir umidade, aparelho de 

destilação. 

DESCRIÇÃO PRÉDIO: Prédio de alvenaria, Ventilação natural e artificial, 

iluminação natural e artificial, porta de entrada, porta lateral, janelas basculantes, forro 

de laje, piso frio de lajota petrificada, cobertura de concreto. 

 

SETOR: SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 

EQUIPAMENTOS:  Revólver Taurus Calibre 38 – 06 tiros, munição CBC p/revólver 

Taurus calibre 38. 

DESCRIÇÃO PRÉDIO:  Prédio de alvenaria, guarita de alvenaria, Ventilação natural e 

artificial, iluminação natural e artificial, janela basculante, porta de entrada, forro de 

pré-laje, piso frio de lajota petrificada, cobertura de calhetão de amianto. 

 

SETOR: SOJA INDÚSTRIA  

EQUIPAMENTOS:  03 moegas p/1.500 sacos cada, 01 secador p/40 toneladas, 

máquinas pré-limpeza, fornalha, graneleiro p/armazenar 165.000 sacos, fazem parte 

ainda do conjunto, elevadores, fitas e correias, roscas transportadoras. 

DESCRIÇÃO PRÉDIO:  Prédio de alvenaria, Ventilação natural e artificial, 

iluminação natural e artificial, janelas basculantes, portão de entrada, porta lateral,  piso 

frio de cimento, cobertura de alumínio zincado. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

SETOR: SERVIÇOS GERAIS  

EQUIPAMENTOS:  aparelho de solda, esmirilho, furadeira de bancada, calandra, forja, 

compressor, policorte de bancada, tesoura cortar lata, serra circular, motoserra. 

DESCRIÇÃO PRÉDIO:  Prédio de alvenaria, Ventilação natural e artificial, 

iluminação natural e artificial, janelas basculantes, porta de entrada, porta lateral, piso 

frio de cimento, cobertura de lumínio zincado. 

 

SETOR: INSUMOS AGRÍCOLAS 

EQUIPAMENTOS: Empilhadeira, misturador de sementes, pulverizador 600 lts e 

pulverizador 20 lts. 

DESCRIÇÃO PRÉDIO:  Prédio de alvenaria, Ventilação natural e artificial, 

iluminação natural e artificial, básculas blindadas, portão de entrada, porta lateral 

c/entrada para depósito de defensivos, piso frio de cimento no depósito de defensivos e 

piso chão batido nos insumos (adubo, uréia,etc), cobertura de brasilit. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

SETOR: ADMINISTRAÇÃO 

EQUIPAMENTOS:  Microcomputadores, máquinas de escrever e calcular. 

DESCRIÇÃO PRÉDIO:  Prédio de alvenaria, Ventilação natural e artificial, 

iluminação natural e artificial, janelas basculantes, porta de entrada central,  forro de 

pré-laje, piso frio de lajota petrificada, cobertura de alumínio zincado. 

ATIVIDADE:  O setor destina-se ao atendimento ao associado, expedição e venda de 

insumos agrícolas, serviço de orientação ao associado nos procedimentos de 

comercialização dos produtos. 

 

FUNÇÕES DO SETOR: 

GERENTE EXECUTIVO:  Planejam as atividades operacionais da empresa, 

administra equipes de trabalho, gerencia recursos materiais e financeiros da área. 

Providencia meios para que as atividades sejam desenvolvidas em conformidade com o 

estabelecido pela empresa, assessora os setores da empresa. 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO:  Executa serviços de apoio nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças e logística, atendimento ao associado e clientes, 

fornece e recebe informações sobre produtos e serviços, trata de documentos variados, 

cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos, prepara relatórios e 

planilhas, executa serviços gerais de escritório.  

AUXILIAR DE CONTABILIDADE:  Atende o associado e cliente, executa serviços 

de malote, emite notas de venda e transferências entre outras, realizam o arquivamento e 

expedição de documentos.  

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO:  atende o associado, executa serviços de apoio nas 

áreas de recursos humanos, administração, logística, produção, fornece e recebe 

informações sobre produtos e serviços, tratam de documentos variados, preparam 

planilhas, executa serviços gerais de escritório.  

OPERADOR DE CAIXA:  Responsável pelo controle e conferência e fechamento dos 

caixas do supermercado e consumo , confere e efetua os  pagamentos à  fornecedores  e 

associados e recebe convênios(clientes e associados), efetua e confere os depósitos 

bancários, cartões de crédito e tickets. 

 



 
 
 
 
 
 

 

SETOR: DETEC  

EQUIPAMENTOS:  Máquinas de escrever e calcular, microcomputador, Aparelho 

GPS, minisecador, miniengenho, aparelho dolly(auferir umidade, aparelho de 

destilação. 

DESCRIÇÃO PRÉDIO:  Prédio de alvenaria, Ventilação natural e artificial, 

iluminação natural e artificial, porta de entrada, porta lateral, janelas basculantes, forro 

de laje, piso frio de lajota petrificada, cobertura de concreto. 

ATIVIDADE:  Setor destina-se ao atendimento ao associado, também a campo 

(propriedade), projetos de financiamento agrícola, orientação técnica e científica, 

comercialização de insumos, vistoria nas lavouras  atendidas. 

FUNÇÕES DO SETOR: 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO:  Planeja, coordena e executa atividades relacionadas à 

agricultura e solo, uso dos recursos naturais renováveis e ambientais, promove a 

extensão rural, fiscaliza estas atividades, orienta produtores rurais nos vários aspectos 

da atividade agrícola e elabora laudos e projetos técnicos e científicos. ´Presta 

assessoramento, consultoria e vistoria técnica. 

LABORATORISTA INDUSTRIAL:  Realizam amostragem de cereais, colaboram no 

desenvolvimento de metodologias de análises dos cereais. 

BALANCEIRO:  Encarregado de pesagem, recepciona, confere e armazena produtos e 

materiais em almoxarifado, depósito. Fazem os lançamentos da movimentação de 

entradas e saídas de cereais e controlam os estoques. 

OPERADOR DE PRODUÇÃO: Responsável pela operação de pesagem na entrada e 

saída de cereais na balança, emitindo ticket de pesagem. 

 

SETOR: SEGURANÇA E VIGILÂNCIA  

EQUIPAMENTOS:  Revólver Taurus Calibre 38 – 06 tiros, munição CBC p/revólver 

Taurus calibre 38. 

DESCRIÇÃO PRÉDIO:  Prédio de alvenaria, guarita de alvenaria, Ventilação natural e 

artificial, iluminação natural e artificial, janela basculante, porta de entrada, forro de 

pré-laje, piso frio de lajota petrificada, cobertura de calhetão de amianto. 

ATIVIDADE:  Setor destina-se a proteger as dependências da empresa, com a 

finalidade de prevenir, controlar o patrimônio da empresa e a segurança das pessoas. 



 
 
 
 
 
 

 

FUNÇÕES DO SETOR: 

VIGILANTE:  Encarregado de portaria, segurança e vigilância das instalações da 

empresa e da segurança das pessoas e do patrimônio da empresa, e pelo cumprimento 

das leis e normas da empresa. Fiscalizam cargas e pessoas, controlam objetos e pessoas. 

 

SETOR: SOJA INDÚSTRIA – F. FERRARI (RESTINGA SECA) 

EQUIPAMENTOS:  03 moegas p/1.500 sacos cada, 01 secador p/40 toneladas, 

máquinas pré-limpeza, fornalha, graneleiro p/armazenar 165.000 sacos, fazem parte 

ainda do conjunto, elevadores, fitas e correias, roscas transportadoras. 

DESCRIÇÃO PRÉDIO:  Prédio de alvenaria, Ventilação natural e artificial, 

iluminação natural e artificial, janelas basculantes, portão de entrada, porta lateral,  piso 

frio de cimento, cobertura de alumínio zincado. 

ATIVIDADE:  Setor destina-se ao recebimento, secagem, armazenagem e expedição de 

soja. 

FUNÇÕES DO SETOR: 

CARREGADOR:  Prepara a carga e descarga de cereais dos caminhões, mantém a 

limpeza e conservação do setor. 

 

SETOR: SERVIÇOS GERAIS 

EQUIPAMENTOS:  aparelho de solda, esmirilho, furadeira de bancada, calandra, forja, 

compressor, policorte de bancada, tesoura cortar lata, serra circular, motoserra. 

DESCRIÇÃO PRÉDIO:  Prédio de alvenaria, Ventilação natural e artificial, 

iluminação natural e artificial, janelas basculantes, porta de entrada, porta lateral, piso 

frio de cimento, cobertura de alumínio zincado. 

ATIVIDADE:  Setor destina-se manutenção, conserto, recuperação, confecção e 

limpeza dos equipamentos e materiais dos setores da empresa. 

FUNÇÕES DO SETOR: 

OPERADOR DE PRODUÇÃO: Programa atividades de produção, controla, 

monitora, orienta e executa as atividades de manutenção, reparo, limpeza, conserto de 

equipamentos, peças e materiais usados e  na confecção de peças, usando os 

equipamentos acima descritos. 

 



 
 
 
 
 
 

 

AUXILIAR DE ELETRICISTA:  Planeja serviços elétricos, realizam instalação de 

distribuição de alta e baixa tensão, monta e repara instalações elétricas e equipamentos, 

instala e repara equipamentos de iluminação. 

MOTORISTA ENTREGADOR:  Responsável pelo transporte de 

produtos/mercadorias vendidas aos clientes, ou recebidas do depósito e transportada 

para sua unidade. 

SERVENTE DE LIMPEZA:  Responsável pela limpeza e conservação do ambiente 

sempre limpo. Conservam a limpeza das instalações por meio de coleta de lixo, 

varreções, lavagens. Lavam vidros de janelas e portas e limpam recintos e acessórios 

dos mesmos. 

PEDREIRO:  Organiza e prepara o local de trabalho na obra, constroe fundações e 

estruturas de alvenaria. Aplica revestimentos e contrapisos. 

ALIMENTADOR LINHA DE PRODUÇÃO:  Preparam materiais p/alimentação das 

linhas de produção, organizam a área de serviço, abastecem linhas de produção, 

alimentam máquinas e separam materiais p/ reaproveitamento. 

 

SETOR: INSUMOS AGRÍCOLAS  

EQUIPAMENTOS:  Empilhadeira, misturador de sementes, pulverizador 600 lts e 

pulverizador 20 lts. 

DESCRIÇÃO PRÉDIO:  Prédio de alvenaria, Ventilação natural e artificial, 

iluminação natural e artificial, básculas blindadas, portão de entrada, porta lateral 

c/entrada para depósito de defensivos, piso frio de cimento no depósito de defensivos e 

piso chão batido nos insumos (adubo, uréia,etc), cobertura de brasilit. 

ATIVIDADE:  Setor destina-se a armazenagem de insumos agrícolas. 

FUNÇÕES DO SETOR: 

CARREGADOR: Prepara a carga e descarga de Insumos Agrícolas dos caminhões, 

mantém a limpeza e conservação do setor. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

5. AGENTES NOCIVOS 

SETOR: ADMINISTRAÇÃO 

GERENTE EXECUTIVO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, AUXIL IAR DE 

CONTABILIDADE, AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, OPERADOR DE CAIXA.  

Não exposto a agentes nocivos, conforme decreto 3048/99, do Regulamento da 

Previdência Social. 

 

SETOR: DETEC  

ENGENHEIRO AGRÔNOMO, LABORATORISTA INDUSTRIAL, 

BALANCEIRO, OPERADOR DE PRODUÇÃO. 

Não exposto a agentes nocivos, conforme decreto 3048/99, do Regulamento da 

Previdência Social. 

 

SETOR: SEGURANÇA E VIGILÂNCIA  

VIGILANTE:   

Não exposto a agentes nocivos, conforme decreto 3048/99, do Regulamento da 

Previdência Social. 

 

SETOR: SOJA INDÚSTRIA  

CARREGADOR: . 

RISCOS FÍSICOS – NR-15 – Anexo 1 

Agente 
Concentração / 

Intensidade Exposição Metodologia utilizada 
Proteção Eficaz 

 EPI/ EPC 

Ruído 
94,7 dB  

(ver dosimetria 
em anexo) 

Habitual e 
permanente  

Avaliação quantitativa 
(dosimetria de ruído) 

SIM / Protetor auricular 
CA 5745 

Nível ruído ambiente = 94,7 dB 
C.A. 5745 NRRsf do protetor auditivo =  17 dB – ANSI S12.6/1997 - MÉTODO B - método do 
ouvido real - colocação pelo ouvinte. 

NÍVEL DE RUÍDO FINAL QUE CHEGARIA AO OUVIDO DO TRAB ALHADOR = 77,7 dB 

NR-15 – Anexo 1 INSS * Limites de tolerância para 8 
horas de exposição 

habitual/permanente  85 dB(A) 85 dB(A) 
 

* Regulamento da Previdência Social – Anexo IV – Classificação dos agentes nocivos 



 
 
 
 
 
 

 

SETOR: SERVIÇOS GERAIS 

OPERADOR DE PRODUÇÃO, AUXILIAR DE ELETRICISTA, MOTO RISTA 

ENTREGADOR, SERVENTE DE LIMPEZA, PEDREIRO, ALIMENTA DOR 

LINHA DE PRODUÇÃO:  

Agente 
Concentração 
/ Intensidade Exposição Metodologia utilizada 

Proteção Eficaz 
 EPI/ EPC 

Ruído (solda 
e serralharia) 

88,4 dB  
(ver dosimetria 

em anexo) 

Habitual e 
permanente  

Avaliação quantitativa 
(dosimetria de ruído) 

SIM / Protetor auricular 
CA 5745 

Nível ruído ambiente = 88,4 dB 
C.A. 5745 NRRsf do protetor auditivo =  17 dB – ANSI S12.6/1997 - MÉTODO B - método do 
ouvido real - colocação pelo ouvinte. 

NÍVEL DE RUÍDO FINAL QUE CHEGARIA AO OUVIDO DO TRAB ALHADOR = 71,4 dB 

NR-15 – Anexo 1 INSS * Limites de tolerância para 8 
horas de exposição 

habitual/permanente  85 dB(A) 85 dB(A) 

 

* Regulamento da Previdência Social – Anexo IV – Classificação dos agentes nocivos 

 

SETOR: INSUMOS AGRÍCOLAS  

CARREGADOR:  

Não exposto a agentes nocivos, conforme decreto 3048/99, do Regulamento da 

Previdência Social. 



 
 
 
 
 
 

 

6. METODOLOGIA E TÉCNICA 

 Nos termos da legislação trabalhista constante da Portaria n.º 3.214/78 do 

Ministério do trabalho e Emprego – MTE. 

 Este laudo técnico foi elaborado conforme as recomendações do INSS, através 

da Instrução Normativa INSS/DC n.º 099, de 5 de DEZEMBRO de 2003. 

 

7. APARELHOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Equipamentos utilizados nas avaliações quantitativas: 

- LUXÍMETRO – Lutron LX-102. 

- DOSÍMETRO QUEST 400., DOSÍMETRO QUEST 300. 

 

8 - EMBASAMENTO LEGAL 

- Lei 8.213/91 

- Lei 9.032/95 

- Medida Provisória 1.523, de 13/10/1996. 

- Lei 9.528/97 

- Decreto 2.172/97 

- Medida Provisória 1.523 – 13, de 23/10/1997. 

- Medida Provisória 1.596 – 14, de 10/11/1997. 

- Lei 9.732/98 

- Decreto 3.048/99 

- Decreto 4.032/2001 

- Ordem de Serviço INSS nº 623 

- Instrução Normativa INSS 78/2002; 

- Instrução Normativa INSS 70/2002; 

- Instrução Normativa INSS 84/2002; 

- Instrução Normativa INSS 95/2003; 

- Instrução Normativa INSS 96/2003; 

- Instrução Normativa INSS 99/2003. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

9. CONCLUSÃO 

 

Conforme avaliações realizadas nos locais de trabalho e nas atividades 

desenvolvidas na Unidade 03 – Fernando Ferrari, os colaboradores NÃO estão expostos 

a agentes nocivos, conforme Decreto 3048/99 do Regulamento da Previdência Social. 

 

 

 

Santa Maria, RS, Dezembro de 2004. 

 

 

_________________________________ 

Dr. Fébus Camargo d’ Ornellas 

Médica do Trabalho 

CRM-3007 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

10. 1ANEXOS 

10.1 MEDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO – LUXÍMETRO 

SETOR  SALA/ FUNÇÃO NÍVEL  MEDIDO RECOMENDADO  
Sala do Gerente  Mesa  387 lux 300 lux 

Mesa de Trabalho 413 lux 500 lux 
Computador  468 lux 500 lux 

DETEC / 
Sala do Agrônomo 

Geral  357 lux 150 lux 
Guichês 1 273 lux 500 lux 
Guichês 2  291 lux 500 lux 
Computador Consulta  212 lux 500 lux 
Máquina de Escrever 280 lux 500 lux 
Mesa de trabalho 282 lux 500 lux 

Administração   

Banheiro / Geral  490 lux * 150 lux 
Computador Consulta  365 lux 500 lux 
Computador Consulta 338 lux 500 lux 
Balcão de Atendimento 272 lux 500 lux 

Expedição 

Máquina de escrever 274 lux 500 lux 
Mesa  194 lux 300 lux 
Máquina Registradora  225 lux 500 lux Caixa  
Balcão de Atendimento 263 lux 500 lux 

Cozinha  Pia 970 lux * 300 lux 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 AVALIAÇÃO DE RUÍDO (DOSIMETRIA) 

- SOJA INDÚSTRIA 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO DOSÍMETRO 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 NOME E IDENTIFICAÇÃO DO MÉDICO DO TRABALHO 

RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO DE CON DIÇÕES  

AMBIENTAIS DE TRABALHO 

 

 


