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1. ASPECTOS GERAIS

1.3 – Aspecto Legal

O PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais,  foi  instituído pela 

Portaria n.º 25 de 29 de Dezembro de 1994, a qual altera a redação da NR 9.

1.2 – Objetivo Geral

Preservar a saúde e integridade física dos trabalhadores, através da antecipação, 

reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais.

1.3 – Objetivos Específicos

a) Manter sob controle todos os agentes ambientais com adoção de medidas de controle;

b) Realizar monitoramentos periódicos da exposição dos trabalhadores aos riscos 

ambientais existentes nos locais de trabalho.

1.4 – Meta

Eliminar ou minimizar a níveis compatíveis com os Limites de Tolerância da 

NR 15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho ou com os da ACGIH.

2. RESPONSABILIDADE PELA IMPLANTAÇÃO

Por  solicitação  desta  empresa  desenvolveu-se  o  PPRA  inicial,  devendo  a 

contratante dar continuidade ao programa implementando as medidas de controle de 

acordo com cronograma de ações a ser estabelecido pela mesma.

3. METODOLOGIA DE AÇÃO

O PPRA será desenvolvido em três etapas:

1ª Etapa: Antecipação e reconhecimento;

2ª  Etapa:  Avaliação  quantitativa,  avaliação  qualitativa  e  monitoramento  dos 

riscos ambientais

3ª Etapa: Implementação de medidas de controle.
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4. RISCOS AMBIENTAIS

São  considerados  RISCOS  AMBIENTAIS os  agentes  físicos,  químicos  e 

biológicos  existentes  no  ambiente  de  trabalho  que,  em  função  de  sua  natureza, 

concentração ou intensidade e tempo de exposição são capazes de causar danos à saúde 

do trabalhador, conforme classificação a seguir:

        a) Riscos Físicos – todas as formas de energia a que possam estar expostos os 

trabalhadores,  tais  como ruído, vibrações,  pressões anormais,  temperaturas extremas, 

radiações ionizantes e não-ionizantes entre outros.

b) Riscos Químicos – todas as substâncias, compostos ou produtos que possam 

penetrar no organismo pela via respiratória em forma de poeira, gases ou vapores, ou 

que, pela natureza da atividade de exposição possam Ter contato ou serem absorvidas 

pelo organismo através da pele ou por ingestão.

c)  Riscos  Biológicos –  são  microorganismos  tais  como  bactérias,  fungos, 

bacilos, parasitas, vírus, etc., que possam vir a causar doenças ao trabalhador.

5. REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PPRA

5.1 – Registro

Todos os dados serão mantidos arquivados durante no mínimo 20 (vinte) anos, 

juntamente com o histórico administrativo e técnico do desenvolvimento do PPRA.

5.2 – Manutenção

           a) Avaliação periódica para verificar o andamento dos trabalhos e o cumprimento 

das metas estipuladas no cronograma.

b)  Monitoramento  –  será  efetuado  o monitoramento  periódico  para  avaliar  a 

eficiência do programa e as medidas de controle implantadas.

c)  Controle  Médico  –  os  resultados  dos  exames  médicos  também  serão 

instrumentos para avaliar a eficácia do programa.
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5.3 – Divulgação

Todos os dados estarão a disposição dos empregados, seus representantes legais 

e órgãos competentes, em arquivo do SESMT.

As informações  sobre o PPRA serão fornecidas  aos trabalhadores  através  de 

palestra proferidas pelo SESMT ou outros meios de comunicação interna da empresa.

5.4 – Planejamento 

O  planejamento  anual,  metas,  prioridades  e  cronograma  de  execução  será 

definido pela contratante.

6. DO LEVANTAMENTO DE DADOS

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  e  adequado  controle  e  proteção.  Os  dados  obtidos  nas  medições 

técnicas foram dispostos em planilhas, referidas durante a descrição dos riscos em seus 

respectivos  anexos.  O  estudo  das  condições  de  trabalho  na  empresa  foi  realizado 

individualmente para cada seção da empresa.

Os dados obtidos nas medições técnicas foram dispostos em planilhas, referidas 

posteriormente em seus respectivos anexos.

Equipamentos utilizados nas avaliações quantitativas:

-     LUXÍMETRO – Intrutherm – LD-201

- DECIBELÍMETRO  Instrutherm – DEC-430 – Sound Level  Meter;

- DOSÍMETRO Q 400 – Quest Technologies;

- CALIBRADOR DOSÍMETRO QC-10 Calibrator.

- BOMBA DE AMOSTRAGEM – Gilian Air 5
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7. CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA

7.1 Perfil da Empresa

Empresa: COOPERATIVA TRITÍCOLA SEPEENSE LTDA – COTRISEL

Unidade: Prim da Silveira Neves – Unidade 20

Endereço: Avenida Prim da Silveira Neves s/n.º

Cidade/Estado: Vila Nova do Sul / RS

CEP: 97.385-000

Telefone: (55) 3234-1112

CNPJ: 97.225.346/0020-92 

IE: 425/0001392

7.2 Classificação de Atividade Econômica (CNAE)

Atividade: Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz.

Código de Atividade: 15.51-2

Grau de Risco: 03 (três) conforme Quadro I da NR- 4

 

7.3 Distribuição dos Colaboradores

N.º Total de Colaboradores: 15 (quinze)

QUADRO FUNCIONAL

SETOR

FUNÇÕES N.º FUNCIONÁRIOS

ARROZ RECEBIMENTO

Auxiliar de Produção 01

Safrista 01

Operador de Produção II - Secador 05

Supervisor de Produção I 01
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Operador de Produção I 03

DETEC

Laboratorista 02

SERVIÇOS GERAIS

Técnico em Manutenção I - Eletricista 01

Técnico em Manutenção I 01
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8. RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

ARROZ RECEBIMENTO

8.1 Funções:

Atividades Desenvolvidas: AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Descarregar e carregar produtos, manter a limpeza 
do ambiente de trabalho. 
OPERADOR DE PRODUÇÃO I - Limpar, operar e regular maquinas, classificar produtos e estocar.
Equipamentos utilizados para trabalho: Máquina de pré-limpeza.

RISCOS AMBIENTAIS PRESENTES
Tipo: FÍSICO Embasamento Legal:  NR-15 – Anexo 1

Agente Fonte Intensidade / 
concentração Exposição EPI’s / EPC 

existentes Recomendações

Ruído
Ruído ambiente 
no recebimento 

de grãos

88,6 dB(A)
(dosimetria de 

ruído)

Habitual e 
permanente

Protetor 
auditivo

 CA: 5745

-  Realizar  manutenções 
preventivas  nas  máquinas, 
com  o  intuito  de  reduzir  o 
ruído desnecessário na fonte;
-  Fazer  uso  obrigatório  do 
protetor auditivo fornecido e 
treinar  periodicamente  os 
funcionários  sobre  a  forma 
correta de uso, manutenção e 
substituição do mesmo.
Implementação  a  curto 
prazo.

Danos à saúde: Dores de cabeça, irritabilidade, fadiga, stress, PAINPSE (perda auditiva induzida por níveis de 
pressão sonora elevados). 

Tipo: QUÍMICO Embasamento Legal: Normas Regulamentadoras
Agente Fonte Intensidade / 

concentração Exposição EPIs / EPC 
existentes Recomendações

Poeira orgânica
vegetal

(sílica livre 
cristalizada)

Inalação no 
recebimento de 

grãos 

0,24 mg/m³
(ver anexo 
medição)

Intermitente

Respirador 
semifacial 
descartável 
com filtro 

contra 
inalação de 
poeiras e 

névoas, PFF1 
CA: 12.375

-  Implantar  sistemas  de 
exaustão  nos  pontos 
geradores de poeira;
-  Fazer  uso  constante  de 
respirador  tipo  PFF  1 
durante a exposição à poeira 
vegetal  e  treinar  os 
funcionários  periodicamente 
sobre  a  necessidade  e 
maneira  correta  de  uso, 
manutenção  e  higienização 
do EPI.
Implementação  a  curto 
prazo.

Danos à saúde: Problemas pulmonares, alergias, irritações, câncer nasal.
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Tipo: QUÍMICO Embasamento Legal: Normas Regulamentadoras

Agente Fonte Intensidade / 
concentração Exposição EPI’s / EPC 

existentes Recomendações

Gases tóxicos

Decomposição 
da matéria 

orgânica (grãos) 
em espaços 
confinados 
(poços de 

elevadores e 
túneis)

N.A Ocasional -

- Somente deverão realizar 
este tipo de atividade 
funcionários treinados e 
autorizados através de 
Ordem de Serviço para 
entrada em espaços 
confinados;
- Implantar sistema de 
permissão de entrada e 
monitoramento da 
permanência em espaços 
confinados;
- Fazer uso de respirador de 
adução de ar tipo linha de ar 
comprimido ou máscara 
autônoma nas entradas em 
espaços confinados.
NOTA: Os respiradores 
purificadores de ar somente 
podem ser utilizados quando 
for possível conhecer as 
condições atmosféricas dos 
espaços confinados 
(presença de gases e 
concentração de oxigênio);
- Treinar os funcionários 
expostos para informar 
sobre os riscos decorrentes 
da atividade e medidas de 
proteção a serem 
observadas. 
Implementação a curto 
prazo.

Danos à saúde: Mal estar, desmaios, óbito.
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Tipo: QUÍMICO Embasamento Legal: NR-15

Agente Fonte Intensidade/
concentração Exposição EPIs / EPC 

existentes Recomendações

Gastoxin 
(Inseticida - 
fosfeto de 
alumínio)

Imunização de 
grãos nos silos e 

moegas
- Ocasional

Respirador 
purificador de 

ar peça 
semifacial 
MSA CA: 

434; Óculos 
de proteção 
CA: 9752; 
Luva em 
borracha 

nitrílica CA: 
6544; 

Vestimenta de 
segurança tipo 
macacão CA: 
10.759; Botas 
de borracha 
CA: 3535

 Somente deverão realizar 
este tipo de atividade 
funcionários treinados e 
autorizados através de 
Ordem de Serviço para 
aplicação de defensivos 
agrícolas.
- Substituir o produto 
utilizado por outro menos 
tóxico, se possível;
- Fazer uso de respirador 
adequado (VER NOTA), 
luvas de borracha nitrílica, 
óculos de proteção, botas de 
borracha, conjunto de 
segurança para aplicação de 
agrotóxicos e tornar 
obrigatório o uso dos EPIs 
durante a aplicação do 
produto químico. Treinar os 
funcionários envolvidos 
sobre os riscos oferecidos 
pela atividade, importância e 
uso correto dos EPIs, 
manutenção e higienização 
dos mesmos e 
procedimentos a serem 
adotados em casos de 
emergências (primeiros 
socorros, conforme FISPQ 
em anexo). Implementação 
a curto prazo.

Danos à saúde: Ver FISPQ (ficha de informações de segurança de produto químico) em anexo.

NOTA: Segundo recomendações de fabricantes de EPIs, a máscara respiratória indicada para o Gastoxin é a facial 
inteira e com suprimento de ar ou respirador autônomo pelo fato de não existir filtro para gás fosfina.
         O filtro de carvão ativado possui baixa durabilidade para esse produto, devendo os funcionários ser  
submetidos a treinamento sobre os riscos advindos da atividade e limites de proteção oferecidos pelo EPI.
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RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA:

Situação:
Ergonômicos / Posturas no trabalho

Recomendações: Realizar pequenos intervalos em posição diferente da de 
trabalho; Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, 
membros inferiores, coluna cervical e dorsal por breves períodos, durante a 
jornada de trabalho. Implementação a curto prazo.
- Ver subitem 9.1 deste programa.

Situação:
Acidentes / Risco de 
incêndio/Explosão 

Recomendações: 
- Ver subitem 9.2 deste Programa.

Outros EPI’s fornecidos: Calçado de segurança CA: 8682; Capacete de segurança CA: 498; Óculos de segurança 
CA: 10.346.

8.2 Funções: OPERADOR DE PRODUÇÃO II - SECADOR

Atividades Desenvolvidas: Efetuar a secagem de grãos, controlar a temperatura, regular o ar e moega.
Equipamentos utilizados para trabalho: Máquinas de pré-limpeza, secadores.

RISCOS AMBIENTAIS PRESENTES
Tipo: FÍSICO Embasamento Legal:  NR-15 – Anexo 1

Agente Fonte Intensidade / 
concentração Exposição EPI’s / EPC 

existentes Recomendações

Ruído
Ruído ambiente 
nos secadores e 
beneficiamento

87,6 dB(A)
(dosimetria de 

ruído)

Habitual e 
permanente

Protetor 
auditivo

 CA: 5745

-  Realizar  manutenções 
preventivas  nas  máquinas, 
com  o  intuito  de  reduzir  o 
ruído desnecessário na fonte;
-  Fazer  uso  obrigatório  do 
protetor auditivo fornecido e 
treinar  periodicamente  os 
funcionários  sobre  a  forma 
correta de uso, manutenção e 
substituição do mesmo.
Implementação  a  curto 
prazo.

Danos à saúde: Dores de cabeça, irritabilidade, fadiga, stress, PAINPSE (perda auditiva induzida por níveis de  
pressão sonora elevados). 
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Tipo: FÍSICO Embasamento Legal:  NR-15 – Anexo 3

Agente Fonte Intensidade / 
concentração Exposição EPI’s / EPC 

existentes Recomendações

Temperaturas 
extremas (calor)

Atividades nas 
fornalhas N.A Intermitente

Luva de raspa 
de couro CA: 
1039; Avental 

de raspa de 
couro CA: 

3836

-  Sempre  que  entrar  em 
contato  com  superfícies 
quentes ou abrir a porta das 
fornalhas utilizar luvas anti-
calor ou de raspa de couro e 
avental de raspa de couro.
-  Treinar  os  funcionários 
periodicamente  sobre  a 
necessidade  e  maneira 
correta de uso,  manutenção 
e higienização do EPI.
Implementação  a  curto 
prazo.

Danos à saúde: Cansaço, irritação, prostração térmica, choque térmico, hipertensão, desidratação, queimaduras,  
etc.

Tipo: QUÍMICO Embasamento Legal: Normas Regulamentadoras
Agente Fonte Intensidade / 

concentração Exposição EPIs / EPC 
existentes Recomendações

Poeira orgânica
vegetal

(sílica livre 
cristalizada)

Inalação no 
carregamento de 

grãos e nas 
máquinas de pré-

limpeza 

0,24 mg/m³
(ver anexo 
medição)

Intermitente

Respirador 
semifacial 
descartável 
com filtro 

contra 
inalação de 
poeiras e 

névoas, PFF1 
CA: 12.375

-  Implantar  sistemas  de 
exaustão  nos  pontos 
geradores de poeira;
-  Fazer  uso  constante  de 
respirador  tipo  PFF  1 
durante a exposição à poeira 
vegetal  e  treinar  os 
funcionários  periodicamente 
sobre  a  necessidade  e 
maneira  correta  de  uso, 
manutenção  e  higienização 
do EPI.
Implementação  a  curto 
prazo.

Danos à saúde: Problemas pulmonares, alergias, irritações, câncer nasal.
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Tipo: QUÍMICO Embasamento Legal: Normas Regulamentadoras

Agente Fonte Intensidade / 
concentração Exposição EPI’s / EPC 

existentes Recomendações

Gases tóxicos

Decomposição 
da matéria 

orgânica (grãos) 
em espaços 
confinados 
(poços de 

elevadores e 
túneis)

N.A Ocasional -

- Somente deverão realizar 
este tipo de atividade 
funcionários treinados e 
autorizados através de 
Ordem de Serviço para 
entrada em espaços 
confinados;
- Implantar sistema de 
permissão de entrada e 
monitoramento da 
permanência em espaços 
confinados;
- Fazer uso de respirador de 
adução de ar tipo linha de ar 
comprimido ou máscara 
autônoma nas entradas em 
espaços confinados.
NOTA: Os respiradores 
purificadores de ar somente 
podem ser utilizados quando 
for possível conhecer as 
condições atmosféricas dos 
espaços confinados 
(presença de gases e 
concentração de oxigênio);
- Treinar os funcionários 
expostos para informar sobre 
os riscos decorrentes da 
atividade e medidas de 
proteção a serem observadas. 
Implementação a curto 
prazo.

Danos à saúde: Mal estar, desmaios, óbito.
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Tipo: QUÍMICO Embasamento Legal: NR-15

Agente Fonte Intensidade/
concentração Exposição EPIs / EPC 

existentes Recomendações

Gastoxin 
(Inseticida - 
fosfeto de 
alumínio)

Imunização de 
grãos nos silos e 

moegas
- Ocasional

Respirador 
purificador de 

ar peça 
semifacial 
MSA CA: 

434; Óculos 
de proteção 
CA: 9752; 
Luva em 
borracha 

nitrílica CA: 
6544; 

Vestimenta de 
segurança tipo 
macacão CA: 
10.759; Botas 
de borracha 
CA: 3535

 Somente deverão realizar 
este tipo de atividade 
funcionários treinados e 
autorizados através de 
Ordem de Serviço para 
aplicação de defensivos 
agrícolas.
- Substituir o produto 
utilizado por outro menos 
tóxico, se possível;
- Fazer uso de respirador 
adequado (VER NOTA), 
luvas de borracha nitrílica, 
óculos de proteção, botas de 
borracha, conjunto de 
segurança para aplicação de 
agrotóxicos e tornar 
obrigatório o uso dos EPIs 
durante a aplicação do 
produto químico. Treinar os 
funcionários envolvidos 
sobre os riscos oferecidos 
pela atividade, importância e 
uso correto dos EPIs, 
manutenção e higienização 
dos mesmos e 
procedimentos a serem 
adotados em casos de 
emergências (primeiros 
socorros, conforme FISPQ 
em anexo). Implementação 
a curto prazo.

Danos à saúde: Ver FISPQ (ficha de informações de segurança de produto químico) em anexo.

NOTA: Segundo recomendações de fabricantes de EPIs, a máscara respiratória indicada para o Gastoxin é a facial 
inteira e com suprimento de ar ou respirador autônomo pelo fato de não existir filtro para gás fosfina.
         O filtro de carvão ativado possui baixa durabilidade para esse produto, devendo os funcionários ser  
submetidos a treinamento sobre os riscos advindos da atividade e limites de proteção oferecidos pelo EPI.
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RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA:

Situação:
Ergonômicos / Posturas no trabalho

Recomendações: Realizar pequenos intervalos em posição diferente da de 
trabalho; Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, 
membros inferiores, coluna cervical e dorsal por breves períodos, durante a 
jornada de trabalho. Implementação a curto prazo.
- Ver subitem 9.1 deste programa.

Situação:
Acidentes / Risco de 
incêndio/Explosão / Queimaduras

Recomendações: 
- Ver subitem 9.2 deste Programa.
- Muita atenção ao realizar atividades nas fornalhas para evitar queimaduras

Outros EPI’s fornecidos: Calçado de segurança CA: 8682; Capacete de segurança CA: 498; Óculos de segurança 
CA: 10.346.

8.3 Funções: SAFRISTA

Atividades Desenvolvidas: Descarregar e carregar produtos, manter a limpeza do ambiente de trabalho. 
OBS: Os Safristas são contratados apenas para o período de safra, que dura em torno de 03 a 04 meses.
Equipamentos utilizados para trabalho: - -

RISCOS AMBIENTAIS PRESENTES
Tipo: FÍSICO Embasamento Legal:  NR-15 – Anexo 1

Agente Fonte Intensidade / 
concentração Exposição EPI’s / EPC 

existentes Recomendações

Ruído
Ruído ambiente 
no recebimento 

grãos

88,6 dB(A)
(dosimetria de 

ruído)

Habitual e 
permanente

Protetor 
auditivo

 CA: 5745

-  Realizar  manutenções 
preventivas  nas  máquinas, 
com  o  intuito  de  reduzir  o 
ruído desnecessário na fonte;
-  Fazer  uso  obrigatório  do 
protetor auditivo fornecido e 
treinar  periodicamente  os 
funcionários  sobre  a  forma 
correta de uso, manutenção e 
substituição do mesmo.
Implementação  a  curto 
prazo.

Danos à saúde: Dores de cabeça, irritabilidade, fadiga, stress, PAINPSE (perda auditiva induzida por níveis de  
pressão sonora elevados). 

15



Tipo: QUÍMICO Embasamento Legal: Normas Regulamentadoras
Agente Fonte Intensidade / 

concentração Exposição EPIs / EPC 
existentes Recomendações

Poeira orgânica
vegetal

(sílica livre 
cristalizada)

Inalação no 
recebimento de 

grãos 

0,24 mg/m³
(ver anexo 
medição)

Intermitente

Respirador 
semifacial 
descartável 
com filtro 

contra 
inalação de 
poeiras e 

névoas, PFF1 
CA: 12.375

-  Implantar  sistemas  de 
exaustão  nos  pontos 
geradores de poeira;
-  Fazer  uso  constante  de 
respirador  tipo  PFF  1 
durante a exposição à poeira 
vegetal  e  treinar  os 
funcionários  periodicamente 
sobre  a  necessidade  e 
maneira  correta  de  uso, 
manutenção  e  higienização 
do EPI.
Implementação  a  curto 
prazo.

Danos à saúde: Problemas pulmonares, alergias, irritações, câncer nasal.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA:

Situação:
Ergonômicos / Posturas no trabalho

Recomendações: Realizar pequenos intervalos em posição diferente da de 
trabalho; Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, 
membros inferiores, coluna cervical e dorsal por breves períodos, durante a 
jornada de trabalho. Implementação a curto prazo.
- Ver subitem 9.1 deste programa.

Situação:
Acidentes / Risco de 
incêndio/Explosão

Recomendações: 
- Ver subitem 9.2 deste Programa.

Outros EPI’s fornecidos: Calçado de segurança CA: 8682; Capacete de segurança CA: 498; Óculos de segurança 
CA: 10.346.
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8.4 Funções: SUPERVISOR DE PRODUÇÃO I

Atividades  Desenvolvidas: Coordenar  e  controlar  processo  de  produção,  supervisionar  equipe.  Elaborar 
planilhas  de  controle  de  processos  realizados.  Promover  melhorias  para  o   processos  realizados.  Promover 
melhorias para o processo de produção. 
Equipamentos utilizados para trabalho: Computador, impressora, telefone.

RISCOS AMBIENTAIS PRESENTES
Tipo: FÍSICO Embasamento Legal:  NR-15 – Anexo 1

Agente Fonte Intensidade / 
concentração Exposição EPI’s / EPC 

existentes Recomendações

Ruído

Ruído ambiente 
das máquinas  no 
recebimento de 
grãos, secadores 
e beneficiamento 
ao supervisionar 

a equipe

88,6 dB(A)
(dosimetria de 

ruído)
Intermitente 

Protetor 
auditivo

 CA: 5745

-  Realizar  manutenções 
preventivas  nas  máquinas, 
com  o  intuito  de  reduzir  o 
ruído desnecessário na fonte;
-  Fazer  uso  obrigatório  do 
protetor auditivo fornecido e 
treinar  periodicamente  os 
funcionários  sobre  a  forma 
correta de uso, manutenção e 
substituição do mesmo.
Implementação  a  curto 
prazo.

Danos à saúde: Dores de cabeça, irritabilidade, fadiga, stress, PAINPSE (perda auditiva induzida por níveis de  
pressão sonora elevados). 

Tipo: QUÍMICO Embasamento Legal: Normas Regulamentadoras
Agente Fonte Intensidade / 

concentração Exposição EPIs / EPC 
existentes Recomendações

Poeira orgânica
vegetal

(sílica livre 
cristalizada)

Inalação ao 
supervisionar e 

orientar a equipe 
no recebimento e 
carregamento de 
grãos nas moegas 

e máquinas de 
pré-limpeza

0,24 mg/m³
(ver anexo 
medição)

Intermitente

Respirador 
semifacial 
descartável 
com filtro 

contra 
inalação de 
poeiras e 

névoas, PFF1 
CA: 12.375

-  Implantar  sistemas  de 
exaustão  nos  pontos 
geradores de poeira;
-  Fazer  uso  constante  de 
respirador tipo PFF 1 durante 
a exposição à poeira vegetal 
e  treinar  os  funcionários 
periodicamente  sobre  a 
necessidade  e  maneira 
correta de uso, manutenção e 
higienização do EPI.
Implementação  a  curto 
prazo.

Danos à saúde: Problemas pulmonares, alergias, irritações, câncer nasal.
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RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA:

Situação:
Ergonômicos / Posturas no trabalho

Recomendações: Realizar pequenos intervalos em posição diferente da de 
trabalho; Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, 
membros inferiores, coluna cervical e dorsal por breves períodos, durante a 
jornada de trabalho. Implementação a curto prazo.

Situação:
Acidentes

Recomendações: 
-  Muito cuidado e  atenção nas  atividades  diárias  ao circular  nos  setores, 
evitando colocar em risco sua integridade física.

Outros EPI’s fornecidos: Calçado de segurança CA: 8682; Capacete de segurança CA: 498.

DETEC

8.5 Funções: LABORATORISTA

Atividades Desenvolvidas: Classificar os  produtos agrícolas  recebidos pela  COTRISEL,  revisar e efetuar a 
manutenção dos equipamentos usados no laboratório.
Equipamentos utilizados para trabalho:  Telefone, verificador de impurezas, mini-engenho, verificador de 
umidade, balança de precisão.

RISCOS AMBIENTAIS PRESENTES
Tipo: FÍSICO Embasamento Legal:  NR-15 – Anexo 1

Agente Fonte Intensidade / 
concentração Exposição EPI’s / EPC 

existentes Recomendações

Ruído

Ruído das 
máquinas no 
laboratório 

(mini-engenho, 
verificador de 

impurezas)

Ver anexo de 
medições de 

ruído

Habitual e 
permanente

Protetor 
auditivo

 CA: 5745

-  Realizar  manutenções 
preventivas  nas  máquinas, 
com  o  intuito  de  reduzir  o 
ruído desnecessário na fonte;
-  Fazer  uso  obrigatório  do 
protetor auditivo fornecido e 
treinar  periodicamente  os 
funcionários  sobre  a  forma 
correta de uso, manutenção e 
substituição do mesmo.
Implementação  a  curto 
prazo.

Danos à saúde: Dores de cabeça, irritabilidade, fadiga, stress.
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RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA:

Situação:
Ergonômicos / Posturas no trabalho

Recomendações: Realizar pequenos intervalos em posição diferente da de 
trabalho; Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, 
membros inferiores, coluna cervical e dorsal por breves períodos, durante a 
jornada de trabalho. Implementação a curto prazo.

Situação:
Acidentes

Recomendações: 
- Muito cuidado e atenção nas atividades diárias, ao manusear máquinas e 
equipamentos, evitando colocar em risco sua integridade física.

SERVIÇOS GERAIS

8.6 Funções: TÉCNICO EM MANUTENÇÃO I - ELETRICISTA

Atividades  Desenvolvidas:  Planejar,  montar  e  reparar  instalações  eletroeletrônicas.  Realizar   manutenção 
preventiva, preditiva e corretiva. Examinar e reparar circuitos elétricos, fusíveis, motores e redes elétricas 
de alta e baixa-tensão. Realizar medições  e  testes.    
Equipamentos utilizados para trabalho: Esmeril, equipamentos para testes, extrator de rolamentos, chaves e 
ferramentas manuais.

RISCOS AMBIENTAIS PRESENTES
Tipo: FÍSICO Embasamento Legal:  NR-15 – Anexo 1

Agente Fonte Intensidade / 
concentração Exposição EPI’s / EPC 

existentes Recomendações

Ruído
Ruído ambiente 
das máquinas na 

oficina

87,0 dB(A)
dosimetria de 

ruído
Intermitente

Protetor 
auditivo

 CA: 5745

-  Realizar  manutenções 
preventivas  nas  máquinas, 
com  o  intuito  de  reduzir  o 
ruído desnecessário na fonte;
-  Fazer  uso  obrigatório  do 
protetor auditivo fornecido e 
treinar  periodicamente  os 
funcionários  sobre  a  forma 
correta de uso, manutenção e 
substituição do mesmo.
Implementação  a  curto 
prazo.

Danos à saúde: Dores de cabeça, irritabilidade, fadiga, stress, PAINPSE (perda auditiva induzida por níveis de  
pressão sonora elevados). 
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RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA:

Situação:
Ergonômicos / Posturas no trabalho

Recomendações: - Nas atividades diárias os colaboradores deverão realizar 
exercícios  de  alongamento  e  relaxamento  de  modo  a  evitar  sobrecargas 
musculares ou dores, recomenda-se revezamento da postura sentado/em pé.
- No levantamento e transporte de materiais o trabalhador não deverá 
exceder a sua capacidade individual de esforço físico, devendo pedir auxílio 
a um colega, a fim de dividir o peso a ser transportado. Sempre ao levantar 
cargas o trabalhador deverá sempre flexionar os joelhos, mantendo a coluna 
reta e exercendo o mínimo de esforço sobre a mesma. Implementação a 
curto prazo.

Situação:
Acidentes / Quedas; Choque elétrico

Recomendações: - Sempre que realizar atividades em altura superior a 02 
metros,  utilizar  cinto  de  segurança  preso  a  um cabo  guia  com trava 
quedas.
- Sempre que possível trabalhar com a rede elétrica desligada e utilizar os 
EPI’s adequados (luvas isolantes, etc...).
- Realizar atividades com muita calma e atenção de modo a evitar acidentes 
(quedas, choque elétrico, cortes, esmagamento e lesões).
-Utilizar placas de sinalização de segurança quando as máquinas, painéis ou 
redes elétricas estiverem em manutenção do tipo “Máquina com defeito” ou 
“Máquina em manutenção”.
-  Recomenda-se  uma  avaliação  periódica  das  condições  gerais  das 
ferramentas  (eficiência,  isolamento,  conservação,  etc.)  através  de 
profissional  capacitado,  com respectiva  emissão  de  relatórios,  bem como 
revisar todas as ferramentas antes de iniciar os trabalhos. Implementação a 
curto prazo.

EPI’s fornecidos: Capacete de segurança  CA: 498; Luva de segurança isolante de borracha CA: 1383; Calçado de  
segurança CA: 8682; Cinto de segurança CA: 13069.
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8.7 Funções: TÉCNICO EM MANUTENÇÃO I

Atividades Desenvolvidas: Realizar manutenção,  conserto,  recuperação e confecção de peças e   materiais. 
Limpar  e  conservar  os  equipamentos  da  empresa.  Operar  maquinas  e     aparelhos.  Montar  e  desmontar 
equipamentos. 
Equipamentos utilizados para trabalho:  Aparelho de solda elétrica, esmeril, furadeira de bancada, furadeira 
manual, morsa, compressor, policorte manual, chaves e ferramentas manuais.

RISCOS AMBIENTAIS PRESENTES
Tipo: FÍSICO Embasamento Legal:  NR-15 – Anexo 1

Agente Fonte Intensidade / 
concentração Exposição EPI’s / EPC 

existentes Recomendações

Ruído
Ruído ambiente 
das máquinas na 

oficina

87,0 dB(A)
dosimetria de 

ruído
Intermitente

Protetor 
auditivo

 CA: 5745

-  Realizar  manutenções 
preventivas  nas  máquinas, 
com  o  intuito  de  reduzir  o 
ruído desnecessário na fonte;
-  Fazer  uso  obrigatório  do 
protetor auditivo fornecido e 
treinar  periodicamente  os 
funcionários  sobre  a  forma 
correta de uso, manutenção e 
substituição do mesmo.
Implementação  a  curto 
prazo.

Danos à saúde: Dores de cabeça, irritabilidade, fadiga, stress, PAINPSE (perda auditiva induzida por níveis de  
pressão sonora elevados). 

Tipo: FÍSICO Embasamento Legal:  NR-15 – Anexo 7
Agente Fonte Intensidade / 

concentração Exposição EPI’s / EPC 
existentes Recomendações

Radiação Não 
Ionizante

Atividades com 
solda elétrica N.A Intermitente

- Máscara para 
solda tipo 
escudo 

CA: 3702
- Avental de 

raspa de couro 
CA: 3836; 
- Luvas de 

raspa de couro 
CA: 1039

- Perneira de 
raspa CA: 

10.059

Uso efetivo de máscara para 
solda  tipo  escudo  com lente 
própria para este fim, avental 
de  raspa  de  couro,  luvas, 
mangote e perneiras de raspa 
de  couro.  Treinar 
periodicamente  os 
funcionários  sobre  a  forma 
correta  de  uso,  importância, 
manutenção  e  substituição 
dos EPI’s.
Implementação  a  curto 
prazo.

Danos à saúde: Queimaduras na pele, queimaduras nos olhos, cataratas, câncer.
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Tipo: QUÍMICO Embasamento Legal:  Normas Regulamentadoras
Agente Fonte Intensidade / 

concentração Exposição EPI’s / EPC 
existentes Recomendações

Fumos 
metálicos

Processo de 
soldagem N.A Intermitente

- Respirador 
semifacial 
com filtro 

contra 
inalação de 

poeiras, fumos 
e névoas PFF2 

CA: 2072

- Realizar soldagens em 
ambientes abertos e bem 
ventilados, sempre que 
possível; 
-  Para  soldagens  em 
ambientes  fechados  ou 
pouco  ventilados,  implantar 
sistema  de  exaustão 
adequado  para  retirada  dos 
fumos  metálicos  antes  que 
estes venham a atingir a via 
de entrada no organismo dos 
trabalhadores  e,  na 
inviabilidade  técnica  ou 
econômica  desta  medida  de 
proteção  coletiva,  fazer  uso 
obrigatório  de  máscara 
respiratória com filtro contra 
fumos  metálicos,  classe 
PFF2.
Implementação  a  curto 
prazo.

Danos à saúde: Doença pulmonar obstrutiva crônica, febre de fumos metálicos, intoxicação específica de acordo 
com o metal.

Óleos minerais
(óleos e graxas)

Contato na 
manutenção, 
montagem e 

desmontagem de 
máquinas e 

equipamentos

N.A Intermitente

- Luva em 
borracha 

nitrílica CA: 
6544

- Creme 
protetor classe 
óleo resistente 

CA: 4114

Fornecer  e  fazer  uso  de 
luvas de proteção ou creme 
de  proteção  dermatológica 
classe  óleo-resistente. 
Treinar  periodicamente  os 
funcionários  sobre  a  forma 
correta de uso, importância, 
manutenção  e  substituição 
dos EPI’s
Implementação  a  curto 
prazo.

Danos à saúde: Dermatites, irritações, alergias, etc.
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RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA:

Situação:
Ergonômicos / Posturas no trabalho

Recomendações: - Nas atividades diárias os colaboradores deverão realizar 
exercícios  de  alongamento  e  relaxamento  de  modo  a  evitar  sobrecargas 
musculares ou dores, recomenda-se revezamento da postura sentado/em pé.
- No  levantamento  e  transporte  de  materiais  o  trabalhador  não  deverá 
exceder a sua capacidade individual de esforço físico, devendo pedir auxílio 
a um colega, a fim de dividir o peso a ser transportado. Sempre ao levantar 
cargas o trabalhador deverá sempre flexionar os joelhos, mantendo a coluna 
reta e exercendo o mínimo de esforço sobre a mesma.
- Ver subitem 9.1 deste programa. Implementação a curto prazo.

Situação:
Acidentes / Quedas; esmagamento, 

cortes, queimaduras, uso 

inadequado de ferramentas, 

projeção de fagulhas, etc...

Recomendações: 
-  Sempre que realizar atividades em altura  superior a 02 metros,  utilizar 
cinto de segurança preso a um cabo guia com trava quedas.
- Ao utilizar as máquinas verificar sempre as suas condições gerais de uso,  
sempre  que detectar  algum problema  em que possa vir  a  comprometer  a 
saúde  e  a  integridade  do  trabalhador  a  máquina  deverá  ser  parada  e 
sinalizada.
- Realizar atividades com muita calma e atenção de modo a evitar acidentes 
(cortes, esmagamento e lesões) nas máquinas em geral.
-Utilizar placas de sinalização de segurança quando as máquinas estiverem 
em  manutenção  do  tipo  “Máquina  com  defeito”  ou  “Máquina  em 
manutenção”.
-  Recomenda-se  uma  avaliação  periódica  das  condições  gerais  das 
ferramentas (eficiência, conservação, etc.) através de profissional capacitado, 
com respectiva emissão de relatórios, bem como revisar todas as ferramentas 
antes de iniciar os trabalhos. Implementação a curto prazo.
- Ver subitem 9.2 deste programa.

EPI’s fornecidos: Calçado de segurança CA: 8682; Capacete de segurança CA: 498; Óculos de segurança CA:  
10.346; Luva em vaqueta CA: 16.281, Cinto de segurança tipo pára-quedista CA: 13.069.
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9 -  OUTRAS SITUAÇÕES DE RISCO IDENTIFICADAS NAS ATIVIDADES DOS 

FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PRODUÇÃO:

 9.1 - RISCOS ERGONOMICOS

a) Postura predominantemente ortostática:  Decorrente da natureza das atividades 

desenvolvidas,  podendo  causar  diversos  males  à  saúde,  entre  eles:  problemas  de  coluna, 

cansaço, fadiga precoce,  etc.,  recomenda-se manter  postura adequada (coluna reta), adotar 

intervalos  de  descanso  em  posição  diferente  da  de  trabalho  e  realizar  exercícios  para 

alongamento e relaxamento muscular.

b) Esforço físico: Risco decorrente da atividade de levantamento de sacos ou fardos 

de arroz,  recomenda-se que os mesmos não sejam transportados sobre a cabeça,  devido à 

pressão exercida sobre os discos da coluna vertebral,  podendo ocasionar diversos males à 

mesma. 

Sempre ao levantar pesos, o trabalhador deverá dobrar os joelhos ao invés da coluna, 

manter a carga próxima ao corpo e respeitar o limite individual de esforço, devendo pedir 

auxílio a um colega sempre que necessário.

A NR-11 estabelece a distância máxima de 60 metros para o transporte manual de um 

saco e que este seja realizado mediante impulsão de vagonetes, carros, carretas, carros-de-mão 

apropriados ou qualquer tipo de tração mecanizada.

 9.2 - RISCOS DE ACIDENTES

a)  Iluminação  inadequada:  Proveniente  das  luminárias  mal  distribuídas  ou  com 

baixa quantitativa de lux, recomenda-se revisar o projeto luminotécnico com finalidade de 

adequar todas as instalações da empresa aos níveis de iluminamento recomendados pela NBR 

5.413 da ABNT, de forma a proporcionar maior incidência luminosa nos locais de trabalho, 

otimizando,  assim,  o  desenvolvimento  das  atividades  e  promovendo  o  bem-estar  dos 

trabalhadores. Implementação a longo prazo (180 dias).
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Da mesma forma, recomenda-se a realização de revisões periódicas nas lâmpadas de 

todos os locais de trabalho para verificar a presença de luminárias queimadas, com defeitos ou 

acúmulo de pó.

b) Risco de incêndio/explosão: 

Em condições  favoráveis  (concentração,  tamanho  da  partícula,  umidade),  a  poeira 

vegetal originada dos processos de limpeza e beneficiamento de cereais apresenta o risco de 

explosão. Para tal, a empresa deve implantar medidas de prevenção para o controle do pó e 

das  fontes  de  ignição,  visto que para  ocorrer  uma explosão são necessárias  as  condições 

favoráveis  da  poeira,  oxigênio  e  uma  fonte  de  ignição.  Essas  recomendações  devem ser 

normatizadas.

 Medidas de prevenção para controle do pó:

- Instalação de sistema de exaustão eficaz nos pontos geradores de poeira, tais como: 

máquinas de pré-limpeza e moega. Esta deverá ser depositada em caixas apropriadas com 

cortinas d’água para ser umedecida.

- Realização de limpezas diárias e constantes através de aspiração ou umedecimento 

da poeira depositada sobre as máquinas, equipamentos, paredes, janelas e piso (nunca deve-se 

usar vassouras e ar comprimido, porque a concentração da poeira aumenta).

 Medidas de prevenção para o controle das fontes de ignição:

- Instalação de separadores de metais (imãs) nas coifas de entrada dos produtos para 

evitar faíscas provocadas por materiais estranhos (pedras, parafusos,etc...);

- Aterramento elétrico de motores e outros equipamentos (eletricidade estática);

- Proibição do hábito de fumar nos ambientes laborais e designação de fumódromos, 

devidamente sinalizados e em áreas abertas;

-  Instalação  de  sensores  para  controlar  o  alinhamento  das  canecas  dentro  dos 

elevadores e evitar o atrito das mesmas com o corpo metálico do elevador;

- Instalação de sensores de temperatura nos motores, visto que na época de safra estes 

permanecem 24 horas/dia em funcionamento;
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- Realização de limpezas periódicas nas roscas sem-fim, para evitar que o acúmulo do 

pó provoque atritos das lâminas com a carcaça;

-  Controle  dos  serviços  a  quente  (corte  e  soldagens),  através  da  observação  dos 

seguintes itens antes da realização do processo:

− Desligar todas as máquinas nas proximidades;

− As máquinas a serem consertadas devem ser limpas por dentro e por fora;

− Todo pó ao redor das máquinas deve ser removido (diâmetro de 10 metros);

− O material combustível deve ser removido;

− O chão onde a solda está sendo feita deve ser umedecido. 

       -   Instalações elétricas a prova de explosão.

c) Quedas: Decorrente da realização de trabalhos em altura superiores a 2 metros e em 

poços de elevadores, recomenda-se prover todas as escadas de acesso à parte superior dos 

elevadores, silos, etc. de guarda-corpo vertical, devendo ser devidamente afixado na estrutura 

do equipamento. Da mesma forma, as passarelas sobre silos e elevadores devem ser providas 

de guarda-corpo horizontal, com as seguintes características:

- ter altura de 0,90m (noventa centímetro), no mínimo;

- quando  for  vazado,  os  vãos  do  guarda-corpo  devem ter,  pelo  menos  uma  das 

dimensões igual ou inferior a 0,12m (doze centímetros);

- ser de material rígido e capaz de resistir ao esforço horizontal de 80 kgf/m² (oitenta 

quilogramas força por metro quadrado) aplicado no seu ponto mais desfavorável. 

Na execução de atividades  em altura superior a 2 metros e que ofereçam risco de 

queda, os trabalhadores devem fazer uso de cinto de segurança tipo pára-quedista, juntamente 

com cabo guia e trava-quedas. Implementação a curto prazo (60 dias).

Medida de proteção existente: Fornecimento de cinto de segurança tipo pára-quedista 

para os funcionários que realizam a manutenção.

d) Projeção de fagulhas/faíscas: Decorrente da atividade de esmerilhamento e corte 

de materiais, através do uso de policorte, esmeril e furadeiras, recomenda-se o uso obrigatório 

de óculos de segurança no desenvolvimento das atividades.

Medida  de  proteção  existente:  Fornecimento  de  óculos  de  proteção  para  os 

funcionários que realizam a manutenção.
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e)  Eletricidade:  Recomenda-se  a  realização  de  manutenções  preventivas  na  rede 

elétrica,  aterramento  de  máquinas  e  equipamentos,  e  especial  atenção  para  fiação  com 

emendas, sobrecarga e fiação solta no chão, conforme determinações da NR-10.

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  da  NR-10.  É 

imprescindível o uso de luvas de proteção adequada à voltagem da rede elétrica.  

9.3 - ESPAÇOS CONFINADOS

Locais com entradas e saídas restritas, não sendo destinado para a ocupação humana e 

com ventilação deficiente.  Apresenta atmosfera IPVS – Imediatamente Perigosa à Vida e à 

Saúde,  na  qual  podem  existir  os  riscos  de  deficiência  ou  acúmulo  de  oxigênio,  gases 

tóxicos/inflamáveis, para a qual recomenda-se o que segue:

  Implantar  sistema de permissão de entrada,  por  escrito,  com a autorização do 

responsável  do  setor.  Esta  deverá  identificar  o  espaço,  os  riscos  existentes,  os 

trabalhos  a serem realizados,  os sistemas de comunicação,  os equipamentos  de 

proteção a serem utilizados, etc. e ser arquivada por um período mínimo de 01 

(um) ano.

Proibir  trabalhos  individualizados  em  espaços  confinados,  devendo  a  permanência dos 

trabalhadores ser monitorada constantemente através de vigia (pessoa que permanece fora do 

espaço confinado e mantém comunicação constante com os funcionários dentro dos espaços). 

Este  deverá  ter  conhecimento  dos  riscos  envolvidos,  como  proceder  ao  resgate  dos 

trabalhadores em casos de acidentes, técnicas de primeiros socorros e ter disponíveis telefones 

de emergência (ambulância, bombeiros); 

Prover  todos  os  poços  de  elevadores  de  sinalização  de  segurança,  conforme  modelo 

recomendado pela NBR 14787;

Fechar a entrada de todos os poços de elevadores com grade e cadeado, devendo a chave ficar 

com pessoa (s) designada (s) pela empresa;

Providenciar sistema de resgate adequado para todos os poços de elevadores, nos moldes de 

tripé ou outro equivalente.  
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 Quando não for possível mensurar a atmosfera do espaço confinado, através de 

equipamentos  específicos,  os  trabalhadores  devem  fazer  uso  de  respirador  de 

adução de ar tipo linha de ar comprimido ou máscara autônoma. Os respiradores 

purificadores de ar somente podem ser utilizados quando for possível conhecer as 

condições atmosféricas dos espaços confinados (presença de gases e concentração 

de oxigênio).

 Além  da  proteção  respiratória,  os  trabalhadores  devem  fazer  uso  de  cinto  de 

segurança tipo pára-quedista para evitar  quedas e  permitir  o resgate rápido em 

casos  de  acidentes.  Outros  EPIs  específicos  conforme  as  atividades  a  serem 

desenvolvidas, como por 

 exemplo: botas de borracha se o local for alagado, calçado de segurança se o local 

for seco, luvas de proteção, EPIs para proteção de radiações da solda.

 Todos os espaços confinados devem ser sinalizados e providos de sinalização de 

segurança advertindo quanto aos riscos presentes.

 Todos os funcionários  sujeitos  aos trabalhos  em espaços confinados devem ser 

submetidos a treinamento inicial e periódico para promover a reciclagem.

 Todas  as  recomendações  referentes  aos  espaços  confinados  devem  ser 

normatizadas.
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10 - MEDIDAS DE CONTROLE

A NR 9 estabelece  que  as  medidas  de controle  dos  riscos  ambientais  deverão  ser 

adotadas na seguinte ordem de prioridade:

-  medidas  de  proteção  coletiva,  como  o  isolamento,  enclausuramento  e  manutenção  das 

máquinas, e outras medidas que visem a prevenção, neutralização e/ou eliminação do risco ou 

agente nocivo, na sua fonte ou trajetória;

- medidas administrativas de organização do trabalho, como rodízio de pessoal, diminuição da 

jornada de trabalho;

– utilização de equipamento de proteção individual - EPI.

11 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

NR 1 - Disposições Gerais:  Cabe ao Empregador, entre outras:

- Cumprir e fazer cumprir  as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina 

do trabalho;

-  Elaborar  Ordens de Serviço sobre segurança e medicina do trabalho,  dando ciência  aos 

empregados dos possíveis riscos no ambiente de trabalho.

- Informar aos trabalhadores:

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

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

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

foram submetidos;

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

NR  4  -  Serviços  Especializados  em  Engenharia  de  Segurança  e  em  Medicina  do 

Trabalho: A Empresa possui um SESMT centralizado na Unidade – 01 Administração em 

São Sepé.

NR 5 - Comissão interna de prevenção de acidentes - CIPA: Esta unidade está desobrigada 

a manter em funcionamento uma CIPA, no entanto, de acordo com a legislação, deve indicar 

um designado e fornecer treinamento anual para que este possa desempenhar as atribuições e 

objetivos da comissão.

NR 6 - Equipamentos de proteção individual - EPI:
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A Empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao 

risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, com o respectivo C.A. 

(Certificado de Aprovação) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 

nas seguintes circunstâncias:

- Sempre que as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não 

oferecerem completa proteção contra riscos;

- Enquanto medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas;

- Para atender as situações de emergência.

CONSIDERAÇÕES SOBRE EPI

Para utilização do EPI no âmbito deste Programa, deve-se considerar as normas legais 

e administrativas em vigor e envolver no mínimo:

a) seleção do EPI adequado tecnicamente ao risco a que o trabalhador está exposto e à 

atividade exercida, considerando-se a eficiência necessária para o controle da exposição ao 

risco e o conforto oferecido segundo avaliação do trabalhador usuário;

b)  programa  de  treinamento  dos  trabalhadores  quanto  à  sua  correta  utilização  e 

orientação sobre as limitações de proteção que o EPI oferece;

c) estabelecimento de normas ou procedimentos para promover o fornecimento, o uso, 

a guarda, a higienização, a conservação, a manutenção e a reposição do EPI, visando garantir 

as condições de proteção originalmente estabelecidas;

d)  caracterização  das  funções  ou  atividades  dos  trabalhadores,  com  a  respectiva 

identificação dos EPIs utilizados para os riscos ambientais;

e)  fornecer  somente  EPIs  com  CA  -  Certificado  de  Aprovação  expedido  pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego e que estejam dentro do prazo de validade;

f) realizar a entrega dos EPIs mediante ficha de controle individual, na qual conste o 

número do CA do EPI e assinatura do trabalhador usuário.

A NR  06,  em seus  itens  6.6  e  6.7,  estabelece  as  obrigações  do  empregador  e  do 

empregados, quanto aos EPIs:

* É OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR:

- Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade;

- Exigir seu uso;
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- Fornecer ao trabalhador somente EPIs aprovados pelo órgão competente em matéria de 

segurança e saúde no trabalho;

- Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação;

- Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;

- Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica;

- Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.

* É OBRIGAÇÃO DO EMPREGADO: 

- Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina; 

- Responsabilizar-se pela sua guarda e conservação;

- Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso;

- Cumprir as determinações do empregador sobre os uso adequado.

 Cabe salientar que o empregado deve trabalhar calçado, ficando proibido o uso de 

tamancos, sandálias ou chinelos, conforme determina a NR 06.

NR 08 - Edificações: 

Os pisos dos locais de trabalho não devem apresentar saliências e nem depressões 

que prejudiquem a circulação de pessoas ou a movimentação de materiais;

 Nos pisos, escadas, rampas, corredores e passagens dos locais de trabalho, onde 

houver  perigo  de  escorregamento,  deve-se  empregar  materiais  ou  processos 

antiderrapantes;

 As rampas e escadas fixas de qualquer tipo devem ser construídas de acordo com 

as normas técnicas oficiais e mantidas em perfeito estado de conservação;

As aberturas  nos  pisos  devem ser  protegidas  de  forma  que impeçam a queda de 

pessoas ou objetos. 

NR 10 - Instalações elétricas: 

Todas  as  máquinas  e  equipamentos  que  utilizem  energia  elétrica  deverão  ter 

aterramento, devendo obedecer ao disposto nesta Norma. Recomenda-se a realização 

de revisões periódicas em toda a rede elétrica, verificando pontos que necessitem de 

correções adequando-a ao estabelecido no subitem 10.2, com especial atenção para 

sobrecarga elétrica, fiação com emendas e sem proteção. 

NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais:
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Normas de segurança do trabalho em atividades de transporte de sacas (item 

11.2):

Fica estabelecido a distância máxima de 60 metros para o transporte manual de um 

saco;

Além do limite  previsto  nesta  norma,  o  transporte  de  carga  deverá  ser  realizado 

mediante  impulsão  de  vagonetes,  carros,  carretas,  carros-de-mão  apropriados  ou 

qualquer tipo de tração mecanizada;

É vedado o transporte manual de sacos, através de pranchas, sobre vãos superiores a 

um metro de extensão;

Na  operação  manual  de  carga  e  descarga  de  sacos,  em  caminhão  ou  vagão,  o 

trabalhador terá o auxílio de um ajudante;

As pilhas de sacos, nos armazéns, terão a altura correspondente a 30 (trinta) fiadas de 

sacos quando for usado processo mecanizado de empilhamento;

A altura máxima das pilhas de sacos será correspondente a 20 (vinte) fiadas quando 

for usado processo manual de empilhamento;

O  piso  do  armazém  deverá  ser  constituído  de  material  não  escorregadio,  sem 

aspereza,  utilizando-se, de preferência,  a mastique asfáltico,  e mantido em perfeito 

estado de conservação;

Deve ser evitado o transporte manual de sacos em pisos escorregadios ou molhados;

A empresa deverá providenciar cobertura apropriada nos locais de carga e descarga 

de caminhões.

Armazenamento de materiais (item 11.3):

 O material armazenado deverá ser disposto de forma a evitar a obstrução de portas, 

equipamentos contra incêndio, saídas de emergência, não dificultando o trânsito, a 

iluminação, etc;

 O material empilhado deverá ficar afastado da estrutura lateral a uma distância de 

no mínimo 50 centímetros;

 A disposição da carga não deverá dificultar o trânsito, a iluminação e os acessos às 

saídas de emergência;
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O  armazenamento  deverá  obedecer  a  requisitos  de  segurança  para  cada  tipo  de 

material.

NR 12 - Máquinas e Equipamentos:

As máquinas e os equipamentos devem ter suas transmissões de força enclausuradas 

dentro de sua estrutura ou devidamente isoladas por anteparos adequados (subitem 

12.3.1). 

As transmissões de força, quando estiverem a uma altura superior a 2,50 m (dois 

metros e cinqüenta centímetros), podem ficar expostas, exceto nos casos em que haja 

plataforma de trabalho ou áreas de circulação em diversos níveis (subitem 12.3.2).  

NOTA: Os  reparos,  a  limpeza,  os  ajustes  e  a  inspeção  somente  podem  ser 

executados  com  as máquinas  paradas,  salvo  se  o  movimento  for  indispensável  à  sua 

realização.  Estes  somente  podem  ser  executados  por  pessoas  devidamente  capacitadas  e 

credenciadas pela empresa, conforme determinam os subitens 12.6.1 e 12.6.2.

NR 13 - Caldeiras e Vasos sob Pressão:

Norma que regulamenta os requisitos de segurança a serem observados em todos os 

aspectos relacionados a caldeiras e vasos sob pressão (compressores de ar).

Recomenda-se a realização de inspeções periódicas de segurança nos compressores de 

ar, com o intuito de prevenir ou corrigir possíveis falhas que possam causar acidentes, com 

emissão de laudo técnico por profissional legalmente habilitado, conforme determina a NR 

13. 

NR 17 - Ergonomia: 

Quanto  aos  Riscos  Ergonômicos  decorrentes  das  posturas  adotadas  para  o 

desenvolvimento das atividades, recomenda-se aos funcionários que procurem manter-

se  na  posição  anatômica  (coluna  reta)  e  que  realizem  intervalos  de  descanso  em 

posição diferente da de trabalho. 

 Para  atividades  em  que  os  trabalhos  devam  ser  realizados  de  pé,  devem  ser 

colocados  assentos  para  descanso em locais  em que possam ser  utilizados  por 

todos os trabalhadores durante suas pausas (subitem 17.3.5).

 Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de dados com terminais 

de vídeo devem observar o seguinte:

33



- condições de mobilidade suficientes para permitir o ajuste da tela do equipamento 

à iluminação do ambiente, protegendo-a contra reflexos, e proporcionar corretos 

ângulos de visibilidade ao trabalhador;

- o teclado deve ser independente e ter mobilidade, permitindo ao trabalhador ajustá-

lo de acordo com as tarefas a serem executadas;

- a tela, o teclado e o suporte para documentos devem ser colocados de maneira que 

as  distâncias  olho-tela,  olho-teclado  e  olho-documento  sejam aproximadamente 

iguais;

- serem posicionados em superfícies de trabalho com altura ajustável.

 Para as atividades de digitação, recomenda-se a adoção de períodos de descanso 

com duração de 10 min para cada 50 min trabalhados, não deduzidos da jornada 

normal de trabalho, conforme determina esta NR. 

 Os  assentos  utilizados  nos  postos  de  trabalho  devem  atender  aos  seguintes 

requisitos mínimos de conforto (subitem 17.3.3): 

a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;

b) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;

c) borda frontal arredondada;

d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar.

 Recomenda-se  a  realização  de  treinamentos  periódicos  para  esclarecer  aos 

funcionários  sobre  os  métodos  de  trabalho  que  devem  utilizar  com  vistas  a 

salvaguardar sua saúde e prevenir acidentes. 

NR 23 - Proteção contra incêndio: 

Recomenda-se a observação dos seguintes itens, quanto aos extintores de incêndio:

Inspeção:  Mensalmente  deverá  ser  realizada  inspeção  visual  nos  extintores  de 

incêndio, verificando-se seu aspecto externo, os lacres, os manômetros e os bicos das válvulas 

se não estão entupidos. 

Localização:  Os  extintores  devem ser  colocados  em local  de  fácil  visualização  e 

acesso e onde haja menos probabilidade de fogo bloquear o seu acesso, sendo que a parte 

superior não deve ser fixada a mais de 1,60 m acima do piso. 

Sinalização: Os locais destinados aos extintores devem ser sinalizados por um círculo 

vermelho  ou  por  uma  seta  larga,  vermelha,  com  bordas  amarelas.  Deve  ser  pintada  de 
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vermelho uma área de no mínimo 1,00 m (um metro) x 1,00 m (um metro) do piso embaixo 

do extintor, a qual não poderá ser obstruída por forma nenhuma.

Treinamento: Deve ser feito periodicamente exercícios de alerta e combate ao fogo, 

sob a  direção  de  pessoas  capazes,  como se fosse  um caso  real  de  incêndio.  Sugere-se a 

realização deste treinamento na substituição da carga vencida dos extintores de incêndio.

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

Será  exigido  um  chuveiro  para  cada  10  (dez)  trabalhadores  nas  atividades  ou 

operações insalubres, ou nos trabalhos com exposição a substâncias tóxicas, irritantes, 

infectantes, alergizantes, poeiras ou substâncias que provoquem sujidade, e nos casos 

em estejam expostos a calor intenso (subitem 24.1.12). 

Os  locais  onde  se  encontram  as  instalações  sanitárias  deverão  ser  submetidos  a 

processo  permanente  de  higienização,  de  sorte  que  sejam  mantidos  limpos  e 

desprovidos de quaisquer odores, durante toda a jornada de trabalho.

Nas operações em que se empregam dispositivos que sejam levadas à boca, somente 

serão permitidos os de uso estritamente individual,  substituindo-se sempre que for 

possível, por outros de processos mecânicos. Assim, recomenda-se o fornecimento de 

copos individuais  para uso do bebedouro ou fazer  uso somente  do jato inclinado. 

Implementação a curto prazo (60 dias).

NR 26 - Sinalização de segurança:

Elaborar,  implantar  e  manter  sinalização  de  segurança  no  ambiente  de  trabalho, 

divulgando  os  riscos,  condições  de  perigo,  espaços  confinados,  utilização  de 

equipamentos de proteção individual (EPI) necessários para o trabalho, quadros de 

comando, chaves de controle geral, etc.

CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: 

Recomenda-se a capacitação dos funcionários através de cursos, palestras e reuniões, 

quando  da  admissão  e  periodicamente,  para  promover  a  reciclagem  dos  mesmos  e 

conscientizar quanto às recomendações de segurança, uso adequado dos EPIs, para torná-los 

agentes de inspeção dos locais de trabalho, reduzindo ao mínimo danos materiais, humanos e 

econômicos.  
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É  importante  que  as  medidas  e  recomendações  de  segurança  estabelecidas  neste 

documento sejam levadas em consideração e executadas, possibilitando melhores condições 

de trabalho aos colaboradores.

OBS: Quanto  aos  prazos  para  implementação  das  recomendações  citadas  no 

documento, esclarecemos que:

CURTO PRAZO: 60 dias a contar da data de entrega do programa;

MÉDIO PRAZO: 120 dias a contar da data de entrega do programa;

LONGO PRAZO: 180 dias a contar da data de entrega do programa.
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12 - CONCLUSÃO

Buscando atender às determinações legais, conclui-se o presente trabalho salientando-

se a necessidade de avaliações  periódicas  das atividades  e das modificações  propostas de 

maneira a identificar novos riscos. É importante salientar que a empresa deve assegurar o 

cumprimento do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e PCMSO (Programa 

de Controle Médico e Saúde Ocupacional), como atividade permanente.

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

deve  haver,  necessariamente  a  boa  vontade  e  solidariedade  entre  os  envolvidos  e  para  o 

sucesso da implantação de medidas preventivas é importante que todos acreditem nelas.

Para tanto, a Medicina  Ocupacional  da  UNIMED Santa Maria, coloca-se ao seu 

inteiro  dispor  para  toda  e  qualquer  assessoria  técnica  legal  que  vise  ao  esclarecimento  e 

eventuais dúvidas.

Santa Maria, 18 de Julho de 2007.
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13 - AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

ANEXO I - MEDIÇÕES DE ILUMINAMENTO

SETOR LOCAL NÍVEL  MEDIDO RECOMENDADO

RECEBIMENTO
Máquina de pré-limpeza – moega 01
Mesa de amostras
Moega - geral

072 lux
218 lux
275 lux

300 lux

BENEFICIAMENTO Geral - máquinas 098 lux
Máquina de pré-limpeza 183 lux 300 lux

ESCRITÓRIO

Balcão de atendimento 642 lux
Verificador de impurezas 480 lux 300 lux

Verificador de umidade (com lâmpada 
auxiliar) 1050 lux 300 lux

Sala da balança
Balança 463 lux
Mesa anotações 374 lux
Computador 368 lux

Sala de 
classificação 
de amostras

Verif. de umidade
Mini-engenho
Mini-secador

640 lux
608 lux

1048 lux

300 lux
300 lux
500 lux

300 lux

*As medições foram realizadas em dia ensolarado, portanto com bastante influência da luz 
natural.

Segundo a  NBR-5413 da  ABNT,  entende-se  por  iluminação  adequada  aquela  que 

apresenta níveis iguais ou superiores ao recomendado pela norma. Assim, observa-se que em 

alguns  locais  de  trabalho  os  níveis  de  iluminamento  da  empresa  não  são  adequados  ao 

desenvolvimento das atividades.

Para melhorar e manter os níveis de iluminação, recomenda-se:

- Realizar limpezas periódicas para retirar o acúmulo de pó das lâmpadas;

- Substituir lâmpadas queimadas ou com defeito;

- Realizar  projeto  luminotécnico,  por  profissional  habilitado,  para  aumentar  a 

potência  ou  número  de  lâmpadas  nos  setores  ou  locais  de  trabalho  que  não 

atendem ao recomendado pela NBR 5.413 da ABNT.
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ANEXO II - NÍVEIS DE RUÍDO

MEDIÇÃO DOS NÍVEIS DE RUÍDO 

FONTE GERADORA
VALOR 

MEDIDO 
dB(A)

NÍVEL DE RUÍDO 
PERMITIDO 

dB(A)

MÁXIMA EXPOSIÇÃO 
DIÁRIA PERMISSÍVEL 

(*)
NR 15 – ANEXO 1

Avaliações realizadas através de decibelímetro de ruído
LABORATÓRIO

Mini-engenho 90,2 dB 85 dB 8 horas

Avaliações realizadas através de Dosimetria de ruído

Recebimento 88,6 dB 85 dB 4 horas e 45 minutos

Beneficiamento e secadores 87,6 dB 85 dB 5 horas e 30 minutos

Manutenção 87,0 dB 85 dB 6 horas

* Quanto a MÁXIMA EXPOSIÇÃO DIÁRIA PERMISSÍVEL citada na tabela acima, 
observamos que este tempo de trabalho permitido em cada equipamento, é sem a devida 

proteção individual, ou seja, sem protetores auriculares.

OBSERVAÇÕES:

 Segundo a NBR 10152, são considerados de níveis de desconforto, os níveis de ruído 
entre 65 dB a 85 dB, podendo causar problemas nos colaboradores como: stress no 
trabalho, fadiga, dores de cabeça, etc.

 Os níveis de ruído aferidos que ultrapassam os limites de tolerância permitido pela 
NR 15, Anexo I, para 8 (oito) horas diárias de exposição, podem provocar perdas e 
lesões auditivas. 

 Recomenda-se  que  os  colaboradores  utilizem  protetores  auriculares  quando 
estiverem trabalhando com equipamentos que ultrapassem o nível de ação (dose de 
ruído 0,5 = 80 dB)
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ANEXO III – AVALIAÇÕES DE POEIRA 

- ARROZ RECEBIMENTO E CARREGAMENTO
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ANEXO IV - MODELO DE FICHA DE CONTROLE

DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

NOME:

DATA ADMISSÃO:                                          FUNÇÃO:                  

RECIBO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I.)

Recebi da Empresa ..............................., para serem usados no desempenho de minhas 

funções, os EPI abaixo especificados, seguidos de respectivo treinamento para sua utilização e 

conservação,  ministrado  pelo  funcionário.................,  responsável  ............................., 

comprometendo-me neste ato a restituí-los em perfeitas condições de uso e funcionamento se, 

porventura, ocorrer a rescisão do Contrato de Trabalho, em qualquer de suas modalidades.

Estou  ciente  e  de  pleno  acordo  de  que  sou  o  responsável  pela  conservação  dos 

mesmos, devendo usá-los somente nos ambientes e horário de trabalho, e os indenizarei em 

seu  valor  integral  por  perda  ou  danos  a  eles  causados,  que  não  sejam  decorrentes  da 

indenização referida, no caso do meu não cumprimento ao acima disposto.

Estou ciente de que o não uso desses EPI será considerado insubordinação, sujeita às 

sanções disciplinares previstas na legislação trabalhista, inclusive a do Art. 482, letra “H”, da 

CLT. Minha assinatura ou rubrica aposta  no local  indicado nesta  ficha confirmam minha 

concordância

Recebi,  gratuitamente, os materiais abaixo discriminados. 

                          Assinatura do Funcionário 

Data  Entrega Tipo de EPI C.A. Data  Devolução Duração Rubrica
___/___/___ ___/___/___
___/___/___ ___/___/___
___/___/___ ___/___/___
___/___/___ ___/___/___
___/___/___ ___/___/___
___/___/___ ___/___/___
___/___/___ ___/___/___
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ANEXO V – CRONOGRAMA ANUAL DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PPRA

Item Prazos Ano de 2007 Ano de 2008
Atividades Ações Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Abr Mai Jun Jul

1 PPRA – Documento Base Elaboração

PPRA Avaliação anual

PCMSO Elaboração 

PCMSO Revisão

Equip. Prot. Individual - EPI Adequação

EPI Treinamento

AGENDAMENTO A CRITÉRIO DA EMPRESA
Ergonomia – Posturas no 
Trabalho Treinamento

Prev. e Comb. a Incêndio Treinamento

Prevenção de Acidentes Treinamento

* O uso do Equipamento de Proteção Individual, deve ser obrigatório por todos os colaboradores, cabendo-lhes  advertências caso não houver o 
uso por parte dos mesmos.

** Cabe ao empregador a implantação das recomendações contidas neste programa, ficando o mesmo responsável pela adequação das datas a 
serem estabelecidas dentro do prazo de 1 ano.
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