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1. DADOS DA EMPRESA

Empresa: COOPERATIVA TRITÍCOLA SEPEENSE LTDA – COTRISEL

Unidade: Prim da Silveira Neves  – Unidade 20

Endereço: Avenida Prim Silveira Neves s/n.º

Cidade/Estado: Vila Nova do Sul /RS

CGC: 97.225.346/0020-92 

IE: 425/0001392

Atividade: Beneficiamento, Recebimento e Empacotamento de Arroz 

Código de Atividade: 15.51-2, conforme Quadro I da NR 4

Grau de Risco: 03

N.º Total de Colaboradores: 15

2. DADOS SOBRE A AVALIAÇÃO AMBIENTAL

Responsável  pelas  informações  fornecidas  pela  empresa:  Sr.  Rivieri  Cardoso 

Argenta – Auditor da cooperativa, RG 2045632045.

A avaliação quantitativa de poeira (sílica) no setor de arroz recebimento não foi 

realizada, pois neste período a unidade recebe muito pouco produtos (entre safra). A 

mesma será realizada na safra, para se obter um resultado condizente com a exposição 

dos funcionários.



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

3.1 – DESCRIÇÃO FÍSICA DOS SETORES

SETOR:  ARROZ RECEBIMENTO 

EQUIPAMENTOS: Depósito alvenaria p/ casca de arroz p/30.000 kgs, 04 moegas p/ 

600  sacos  cada,  02  máquinas  pré-limpeza,  01  descascador  p/38  sacos/hora,  02 

separadores p/38 sacos/hora, 02 secadores KW p/960 sacos cada, 01 moega p/600 sacos 

arroz seco,  01 secadora pampeiro  p/90 sacos,  04 caixas  armazenagem p/20.000 kgs 

cada, 04 silos pulmão aerado p/5.000 sacos cada, 02 silos pulmão arroz seco p/2.500 

sacos cada, 02 fornos secagem p/960 sacos cada, 02 silos aerados p/50.000 sacos cada, 

01  silo  pulmão  arroz  seco  p/5.000  sacos,  fazendo  parte  do  conjunto  elevadores  e 

correias transportadoras aéreas e térreas, balança de pesagem com capacidade p/ 79.990 

kgs.

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

iluminação  natural  e  artificial,  janelas  basculantes,  portão  central  de  entrada,  portas 

laterais entre o pavilhão, piso frio de lajota petrificada no laboratório e oficina, piso frio 

de  cimento  no  restante  do  pavilhão,  cobertura  de  alumínio  zincado  e  canelhão  de 

amianto na parte do laboratório, 06 portões de acesso caminhões (entrada e saída).

SETOR: DETEC 

EQUIPAMENTOS: Máquinas  de  escrever  e  calcular,  minisecador,  miniengenho, 

aparelho  dolly(auferir  umidade),  02  balanças  de  precisão  mecânica,  01  balança  de 

precisão eletrônica, 01 aparelho destilação elopar.

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

iluminação  natural  e  artificial,  janelas  basculantes,  portão  central  de  entrada,  portas 

laterais entre o pavilhão, piso frio de lajota petrificada no laboratório e oficina, piso frio 

de  cimento  no  restante  do  pavilhão,  cobertura  de  alumínio  zincado  e  canelhão  de 

amianto na parte do laboratório, 06 portões de acesso caminhões (entrada e saída).

SETOR: SERVIÇOS GERAIS 

EQUIPAMENTOS: Furadeira de bancada, aparelho de solda, maqueta, esmiril, tesoura 

de bancada, dobradeira de chapa.

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

iluminação  natural  e  artificial,  janelas  basculantes,  portão  central  de  entrada,  portas 



laterais entre o pavilhão, piso frio de lajota petrificada no laboratório e oficina, piso frio 

de  cimento  no  restante  do  pavilhão,  cobertura  de  alumínio  zincado  e  canelhão  de 

amianto na parte do laboratório, 06 portões de acesso caminhões (entrada e saída).



4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

SETOR:  ARROZ RECEBIMENTO 

ATIVIDADE: Recebimento e Armazenagem de cereais.

FUNÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS:

CARREGADOR: Preparam a carga e descarga de cereais em caminhões, movimentam 

cereais em caminhões e no setor, carga e descarga de insumos, mantém a limpeza e 

conservação do setor e transportam cereais e insumos quando necessários.

OPERADOR DE PRODUÇÃO: Responsável pela operação de secadores, máquinas 

de pré-limpeza, transporte de cereais para silos e caixa de armazenagem e regulagem 

dos equipamentos, responsáveis pela execução dos equipamentos.

ALIMENTADOR  LINHA  DE  PRODUÇÃO: Preparam  materiais  (cereais) 

p/alimentação das linhas de produção, organizam a área de serviço, abastecem linhas de 

produção, alimentam máquinas e separam materiais p/ reaproveitamento. Responsável 

pelo armazenamento e transporte de cereais p/ engenho.

SUPERVISOR  DE  PRODUÇÃO: Responsável  geral,  que  supervisiona  todos  os 

serviços  executados,  orientando,  coordenando,  fiscalizando  e  liderando  a  equipe  de 

trabalho, planeja os processos de produção, trabalha diretamente com a produção.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:

 Protetor Auricular  de inserção C.A 5745;

 Respirador purificador de ar proteção das vias respiratórias contra poeiras, e nevoas 

- C.A  445;

 Calçado Segurança (botina) C.A 12232;

 Capacete Segurança C.A 498;

 Uniforme (calça, camisa, jaleco e bermuda).

SETOR: DETEC 

ATIVIDADE: Setor destina-se ao atendimento ao associado, recebimento de cereais, 

controle de pesagem de entrada e saída de cereais, comercialização de insumos, análise 

das amostragens de cereais, controle do almoxarifado.

FUNÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS:

LABORATORISTA INDUSTRIAL: Realizam amostragem de cereais, colaboram no 

desenvolvimento  de  metodologias  de  análises  dos  cereais.  Distribuem  produtos  e 



materiais a serem expedidos. Organizam o almoxarifado para facillitar a movimentação 

dos itens armazenados e a armazenar.

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

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

entradas  e saídas e controlam os estoques.  Distribuem produtos e  materiais  a  serem 

expedidos.  Organizam  o  almoxarifado  para  facillitar  a  movimentação  dos  itens 

armazenados e a armazenar.

SETOR: SERVIÇOS  GERAIS 

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

limpeza dos equipamentos e materiais dos setores da empresa.

FUNÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS:

ELETRICISTA: Manutenção em geral e industrial, planeja serviços de manutenção e 

instalação eletroeletrônica e realiza manutenção preventiva, preditiva e corretiva. Instala 

sistemas e componentes eletroeletrônicos, realiza medições e testes.

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



5. AGENTES NOCIVOS

SETOR: ARROZ RECEBIMENTO

FUNÇÕES DO SETOR: 

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO

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

Previdência Social.

CARREGADOR, ALIMENTADOR LINHA DE PRODUÇÃO, OPERADOR DE 

PRODUÇÃO.

RISCOS FÍSICOS – NR-15 – Anexo 1

Agente Concentração / 
Intensidade Exposição Metodologia utilizada Proteção Eficaz

 EPI/ EPC

Ruído
 89,7 dB 

(ver dosimetria 
em anexo)

Habitual e 
permanente 

Avaliação quantitativa 
(dosimetria de ruído)

SIM / Protetor auricular 
CA 5745

Nível ruído ambiente = 89,7 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 TRABALHADOR = 72,7 dB

Limites de tolerância para 
8 horas de exposição 
habitual/permanente 

NR-15 – Anexo 1 INSS *

85 dB(A) 85 dB(A)

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

SETOR: DETEC  

FUNÇÕES DO SETOR: 

LABORATORISTA INDUSTRIAL, BALANCEIRO:

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

Previdência Social.

SETOR: SERVIÇOS GERAIS  

FUNÇÕES DO SETOR: 

ELETRICISTA, OPERADOR DE PRODUÇÃO

Não  expostos  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

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 496/2003;

- Instrução Normativa INSS 99/2003.



9. CONCLUSÃO

Conforme  avaliações  realizadas  nos  locais  de  trabalho  e  nas  atividades 

desenvolvidas  na  empresa  UNIDADE 20  –  PRIM  DA  SILVEIRA  NEVES,  os 

colaboradores NÃO estão expostos a agentes nocivos, conforme Decreto 3048/99 do 

Regulamento da Previdência Social.

Santa Maria, RS, Outubro 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 

Manutenção Geral 1027 lux * 150 lux
Banheiro 730 lux * 150 lux

Laboratório Balcão de Atendimento 334 lux 500 lux
Banheiro 225 lux 150 lux

Sala Balança
Mesa 355 lux 300 lux
Balança 376 lux 250 lux
Máquina de Escrever 365 lux 500 lux

Almoxarifado Geral 489 lux 150 lux
Moega de Arroz Verde 225 lux * 200 lux

Engenho 079 lux 200 lux
Moega de Arroz Seco 329 lux * 200 lux



10.2 AVALIAÇÃO DE RUÍDO (DOSIMETRIA)

- ARROZ RECEBIMENTO



10.3 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO DOSÍMETRO



10.4 NOME E IDENTIFICAÇÃO DO MÉDICO DO TRABALHO 

RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES 

AMBIENTAIS DE TRABALHO
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