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Este Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) foi desenvolvido por
profissionais habilitados  conforme recomenda o Ministério do Trabalho e a legislação vigente.

Para os levantamentos de Riscos na empresa IRMÃOS INEU SCHERER LTDA, usou-se
o conceito de EXPOSTO DE MAIOR RISCO (maximum risk employee - MRE), sendo avaliadas
as piores condições de trabalho, que deixam o trabalhador mais exposto aos agentes nocivos.

Este documento é de uso exclusivo da empresa IRMÃOS INEU SCHERER LTDA para
consultas, orientações e acompanhamento dos programas prevencionistas da empresa.

Este Programa se constitui em documento legal e específico, conforme a legislação em
vigor, sendo um produto original e único, e que nenhuma parte ou todo, poderá ser reproduzido,
transmitido, copiado sem a licença ou permissão por escrito do autor.
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IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

EMPRESA: IRMÃOS INEU SCHERER LTDA

 
CGC/CNPJ: 92.578.699/0002-70 
ENDEREÇO: Rua: Lauro Bulcão , 1193, Sala 
CIDADE: São Sepé  
ESTADO: RS 
FONE: Array

 

CNAE (principal): 47.11-3-02 
 

Atividade Principal: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de
produtos alimentícios- Supermercados
  
GRAU DE RISCO: 2
 
COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS: 

IDADE M F

< DE 18 ANOS 2 0

> 18 e < 45 ANOS 17 20

> 45 ANOS 4 3

FUNCIONÁRIOS POR SEXO 23 23

RESPONSÁVEL(IS) DA EMPRESA:
 
NIT DO RESPONSÁVEL:306.63067.04-9   NOME DO RESPONSÁVEL:  Cléber Ineu Scherer
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AVALIADORES

ENGENHEIROS RESPONSÁVEIS:
•NOME: João Aloísio Freitas da Silva
•CREA: 011860/RS
•NIT: 112.07880.90-5
•TITULAÇÃO: Engenheiro em Segurança do Trabalho

TÉCNICOS RESPONSÁVEIS:
•NOME: LILIANI MEDIANEIRA ZULIANI DA SILVA
•REGISTRO: 13074
•NIT: 127.40730.70-7
•TITULAÇÃO: Técnico em Segurança do Trabalho
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PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS
PPRA

1 - APRESENTAÇÃO

Este Programa de Prevenção de Riscos Ambientais estará composto das seguintes
etapas:
            a) Objetivo e considerações preliminares;
            b) Antecipação, reconhecimento e levantamento dos riscos;
            c) Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores;
            d) Estabelecimento de metas e prioridades de controle;
            e) Cronograma de implantação das medidas de controle e a avaliação de sua eficácia;
            f) Monitoramento de exposição aos riscos;
            g) Registro e divulgação dos dados. 

A análise dos riscos encontrados no ambiente de trabalho a que o colaborador está
exposto, segue de acordo com o diagrama abaixo:

As etapas do PPRA serão registradas neste documento e deverão ficar a disposição das
Autoridades, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), Comissão
Interna de Prevenção a Acidentes (CIPA), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
Secretaria de Inspeção do Trabalho/Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho
(SIT/DSST), Delegacia Regional do Trabalho (DRT), entre outros.

A guarda do documento, autorização para emissão de cópias, divulgação de seu
conteúdo, são de exclusiva responsabilidade da empresa através de seus mandatários.
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2 - OBJETIVO

O PPRA é parte integrante do Programa de Segurança Ocupacional da IRMÃOS INEU
SCHERER LTDA, em conjunto com outras iniciativas prevencionistas da empresa.

Este programa, tem como objetivo o levantamento dos riscos no ambiente de trabalho,
avaliação potencial dos riscos, sua quantificação ou qualificação e a melhoria das condições de
segurança e saúde no meio ambiente de trabalho, informando principalmente o INSS sobre a
existência ou não dos mesmos..

Visa também, propor medidas de prevenção e controle dos riscos encontrados, através
de sua neutralização, minimização ou eliminação dos mesmos.

Este trabalho informa os empregadores e trabalhadores sobre os riscos, meios para
previnir ou limitar tais riscos e para proteger-se dos mesmos de modo a alcançar altos índices
de satisfação em relação à preservação do bem estar e da integridade física e mental dos
trabalhadores.

O presente programa tem por finalidade atender as determinações legais emanadas do
Ministério do Trabalho através da NR-9 (Norma Regulamentadora de N° 9), da portaria 3.214 de
08/06/78, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 06/07/78 e da portaria 25 de 29/12/94,
publicado no DOU em 30/12/94 (Rep. 15/12/95), estando em vigor a partir de então.

2.1 - OBJETIVO GERAL

Preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores, através da antecipação,
reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais
existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção
do meio ambiente e dos recursos naturais.

2.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•Controlar os riscos ambientais no local de trabalho com a adoção de medidas de
controle;

•Monitorar a exposição dos colaboradores aos riscos ambientais existentes no local de
trabalho;
           •Fornecer informações sobre as condições de trabalho dos trabalhadores na empresa;

           •Apresentar informações sobre a saúde, o bem estar e a integridade física e mental dos
trabalhadores da empresa;
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3 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Seguindo com base nos preceitos legais vigentes, passamos a analisar os aspectos
relativos ao ambiente de trabalho, 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. Para tanto, foram efetuados os devidos levantamentos na empresa, sempre
na companhia dos funcionários, pela Gerência e encarregados dos setores da mesma. As
atividades de levantamento das condições do(s) ambiente(s) de trabalho foram realizadas no
dia de 12 de dezembro de 2013  nas dependências da IRMÃOS INEU SCHERER LTDA,
situada no endereço: Rua: Lauro Bulcão , 1193, Sala - bairro Centro em São Sepé  - RS.

Os dados, avaliações e sugestões encontram sustentação legal na Norma
Regulamentadora nº 9 e estão baseados e fundamentados na Lei nº 6.514, de 22/12/77; na
portaria 3.214 de 08/06/78, em seu Capítulo V do Título II da CLT, publicada no DOU em
06/07/78 e na portaria 25 de 29/12/94, publicada no DOU em 30/12/94 (Rep. 15/12/95),
relativas à Segurança e Medicina do Trabalho

A NR - 9 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de
todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, visando a prevenção da saúde e da
integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e
conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais e suas possíveis influências no bem
estar e na integridade física e mental do trabalhador. 

As ações do PPRA devem ser desenvolvidas em âmbito de cada estabelecimento,
sob a responsabilidade do empregador, com a participação dos trabalhadores, sendo
que uma reavaliação e uma análise global de seu desenvolvimento para a realização de
ajustes necessários e estabelecimentos de novas metas e prioridades deverá ser
realizado anualmente ou sempre que necessário, conforme estipula a NR - 9.

O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo
da preservação da saúde e integradidade dos trabalhadores, devendo estar articulando com o
disposto nas demais NR's. Em especial com o Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional - PCMSO, determinado de acordo com a NR 7, promovendo assim uma
interligação entre os programas prevencionistas da empresa.

Para efeito deste PPRA são considerados riscos ambientais, os agentes existentes no
meio ambiente de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade,
tempo e grau de exposição, são capazes de causar dano a saúde do trabalhador e são
classificados em: 

•Agentes Físicos: ruído, frio, calor, radiações (ionizantes, não ionizantes), umidade,
pressões anormais;

•Agentes Químicos: poeiras minerais, poeiras vegetais, névoas, neblina, gases, vapor,
substâncias diversas, fumos metálicos, hidrocarbonetos; 
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•Agentes Biológicos: vírus, bactérias, protozoários, fungos, bacilos, parasitas,
microorganismos, animais peçonhentos;

•Agentes Ergonômicos: esforço físico, ritmo excessivo, trabalho em turnos, postura
incorreta, levantamento e transporte manual de peso, monotonia e repetitividade, jornada
prolongada, controle rígido de produtividade; 

•Acidentes: máquinas, equipamentos ou implementos sem proteção, ferramentas
(inadequadas/defeituosas), arranjo físico inadequado e outras situações. 

A atenuação dos riscos com o devido uso dos equipamentos de proteção caracteriza a
GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social) em
codificação:
           •00 em caso de inexistência de agentes nocivos;

•01 em caso de existência de agentes nocivos, atualmente neutralizados/atenuados com
o devido uso das medidas de proteção;

•02 em caso de existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 15
anos (12%);

•03 em caso de existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 20
anos (9%);

•04 em caso de existência de agentes nocivos que dão ensejo a aposentadoria em 25
anos (6%);

•05 equivalente ao 00 e 01, porém, imposta quando os colaboradores possuírem mais de
um vínculo empregatício;

•06 equivalente ao 02, porém, imposta quando os colaboradores possuírem mais de um
vínculo empregatício;

•07 - equivalente ao 03, porém, imposta quando os colaboradores possuírem mais de um
vínculo empregatício;

•08 - equivalente ao 04, porém, imposta quando os colaboradores possuírem mais de um
vínculo empregatício.

Conforme a NR - 15, o exercício de trabalho em condições insalubres (sujeitas a
existência de agentes nocivos não neutralizados/atenuados), assegura ao trabalhador a
percepção de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente o equivalente a:
           •40% para insalubridade em grau máximo;
           •20% para insalubridade em grau médio;
           •10% para insalubridade em grau mínimo.

No Caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será considerado o de grau
mais elevado para efeito de acréscimo salarial, ficando vedada a percepção cumulativa. 

Já a luz da NR - 16 o trabalho em condições de periculosidade, garante ao trabalhador o
direito de um adicional de 30% incidente sobre o seu salário, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa. 

No caso de trabalhador exposto à insalubridade e periculosidade, este poderá optar pelo
mais vantajoso para si, sendo vedada à percepção cumulativa.
 

4 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PPRA NA EMPRESA

Os empregadores deverão informar todos os seus colaboradores de maneira apropriada
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e suficiente sobre os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre
os meios disponíveis para prevenir, limitar ou eliminar tais riscos e para proteger-se dos
mesmos, assim como a proteção ao meio ambiente de possíveis impactos ambientais. 

Cabe aos empregadores proporcionar os meios e recursos necessários para o
cumprimento dos objetivos e atribuições do SESMT ou dos critérios estabelecidos pela NR-9.

Os colaboradores interessados terão o direito de apresentar propostas e receber
informações e orientações a fim de assegurar a proteção aos riscos ambientais identificados na
execução do PPRA.

Sempre que vários empregadores realizem simultaneamente atividades no mesmo local
de trabalho terão o dever de executar ações integradas para aplicar as medidas previstas no
PPRA visando à proteção de todos os colaboradores expostos aos riscos ambientais. 

O conhecimento e a percepção que os colaboradores têm do processo de trabalho e dos
riscos ambientais presentes, incluindo os dados consignados no Mapa de Riscos, previstos na
NR-5, deverão ser considerados para fins de planejamento e execução do PPRA em todas as
suas fases.

5 - AVALIAÇÃO DOS RISCOS

De acordo com a realidade da empresa e da legislação vigente, o presente Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA visa abranger a estrutura e o desenvolvimento, unindo
as informações colhidas, os levantamentos qualitativos e quantitativos, assim como as
informações pertinentes para a correta implementação do PCMSO da NR 7.

5.1 - METODOLOGIA

No reconhecimento dos riscos, feito com base nas entrevistas com trabalhadores ou
seus respectivos imediatos, também foi consultada bibliografia a respeito dos Riscos
Ambientais específicos existentes na atividade desempenhada pela empresa IRMÃOS INEU
SCHERER LTDA. 

As avaliações qualitativas da exposição aos Riscos Ambientais foram feitas tomando-se
por base a análise simultânea e concorrente dos seguintes fatores a eles relacionados:

           • Efetiva exposição;
           • Suposta concentração ou intensidade;
           • Toxidade ou nível de agressividade;
           • Grau de exposição;
           • Suposta hipersensibilidade;
           • Tempo de efetiva exposição.

Para definição dos reflexos relacionados à Insalubridade e Periculosidade, o tempo de
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exposição foi avaliado com base na proposta do Ministério do Trabalho, expressa na Portaria
3311, de 29 de Novembro de 1989, a saber. Bem como foram avaliadas as atenuações e
neutralizações dos riscos na tentativa de eliminá-los.

5.1.1 - EXPOSIÇÃO HABITUAL/PERMANENTE: 
Aquela que ocorre habitualmente ou permanentemente sem intervalos de tempo, ou

seja, aquela em que o colaborador está continuamente exposto.

5.1.2 - EXPOSIÇÃO OCASIONAL/INTERMITENTE: 
Aquela que ocorre alternadamente de tempos em tempos, ou apenas por acaso,

eventualmente, ou seja, aquela em que o colaborador não está continuamente exposto.

5.1.3 - FASES: 
           A figura seguinte, ilustra cada fase e suas etapas associadas.

5.1.4 - LIMITE DE TOLERÂNCIA: 
Limite de tolerância (LT, que muitas vezes aparece como TLV, do inglês: "treshold limit

values"): é um conceito fundamental para o direito trabalhista. Através de estudos exaustivos,
procurou-se estabelecer o limite compatível com a salubridade do ambiente em que vive o
trabalhador, para as mais diversas substâncias. 
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O limite de tolerância é expresso de acordo com a unidade de medida do agente nocivo,
sendo assim, é dependente em tempo e grau, da exposição do funcionário na empresa.

5.1.5 - NÍVEL DE AÇÃO: 
Considera-se nível de ação o valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas

de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem
os limites de exposição. As ações devem incluir o monitoramento periódico da exposição, a
informação aos colaboradores e o controle médico.

Deverão ser objeto de controle sistemático as situações que apresentem exposição
ocupacional acima dos níveis de ação, conforme indicado nas alíneas que seguem:
           •Para agentes químicos, a metade dos limites de exposição ocupacional considerados; 

•Para o ruído, a dose de 0,5 (dose superior a 50%), conforme critério estabelecido na NR-
15,     Anexo I. Elaborar alternativas para reduzir a exposição:

		 •Analisar informações procedentes da Empresa, sobre os estudos e programas de
prevenção;

		    •Analisar os estudos e planos (cronogramas) de redução dos níveis de exposição a um
máximo de 85 dB(A) em caso de exposição habitual/permanente;

		    •Conhecer as ações realizadas pela empresa para diminuir os limites de exposição ao
ruído, verificando medições antes e depois destas ações e registros fotográficos e documentais;

		    •Conhecer as justificativas técnicas de pelas quais não foi possível reduzir os níveis de
ruído por outro meio e que, portanto, se devem utilizar EPI's auditivos;
           		    •Conhecer os resultados globais dos testes audiométricos; 

		  •Resultado (numérico e percentual) dos colaboradores afetados ou não, segundo as
funções que desempenham;
           		    •Controlar e negociar a aplicação de medidas preventivas.

5.1.6 - FONTE GERADORA: 
Cada exposição em particular é gerada por um conjunto ou por algum agente nocivo.

Uma fonte geradora é responsável pela geração de cada agente nocivo encontrado no
ambiente de trabalho a que o colaborador está exposto.

5.2 - MEDIDAS DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA

Deverão ser adotadas as medidas necessárias suficientes para a eliminação, a
minimização ou o controle dos riscos ambientais sempre que forem verificadas uma ou mais
das seguintes situações:

           •Identificação, na fase de antecipação, de risco potencial à saúde;
           •Constatação, na fase de reconhecimento de risco evidente à saúde;

•Quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos colaboradores
excederem os valores dos limites previstos na NR 15 ou, na ausência destes os valores limites
de exposição ocupacional ou aqueles que venham a ser estabelecidos em negociação coletiva
de trabalho, desde que mais rigorosos do que os critérios técnico-legais estabelecidos;

•Quando, através do controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo causal entre
danos observados na saúde, os colaboradores e a situação de trabalho a que eles ficam
expostos.
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Acidente de trabalho é aquele que acontece no exercício do trabalho a serviço da
empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional podendo causar morte, perda ou
redução permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Os acidentes são evitáveis, por isso, é possível prevení-los, procurando identificar suas
causas e agir sobre elas. 

Através da integração dos novos empregados, fornecimento de EPIs, treinamentos,
inspeção de segurança, realizamos a prevenção de acidentes, além de levantamentos e Mapas
de Riscos buscando a conscientização de todos. 

Prevenção também se faz através da análise de acidentes ocorridos, todos os acidentes
devem ser analisados, buscando suas causas com o objetivo de propor medidas preventivas
e/ou corretivas que evitem sua repetição. 

Dentro do Programa de Segurança, os níveis de comando são os principais responsáveis
pela operacionalização dos programas implantados, devendo cumprir e fazer as diretrizes
estabelecidas.  

A Segurança é um fator muito importante na tomada de decisões, por isso deve ser
administrada com a mesma serenidade e eficiência com que são tratados os aspectos de
qualidade, produtividade, custo, etc.

           	São fundamentais, os seguintes aspectos de acordo com o programa.

5.2.1 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC's)

 EPC é todo o dispositivo, sistema ou meio físico ou móvel de abrangência coletiva,
destinado a preservar a integridade física e a saúde dos colaboradores.

O estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de proteção coletiva deverão
obedecer à seguinte hierarquia:

•Medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de agentes prejudiciais à
saúde;

•Medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes prejudiciais à
saúde;

•Medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no ambiente de
trabalho.

A implantação de medidas de caráter coletivo deverá ser acompanhada de treinamento
dos colaboradores quanto aos procedimentos que assegurem a sua eficiência e de informação
sobre as eventuais limitações de proteção que ofereçam. Quando comprovado pelo
empregador ou instituição, a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva
ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou
implantação ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras
medidas obedecendo-se à seguinte hierarquia:
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           •Medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho;
           •Utilização de Equipamento de Proteção Individual - EPI.

5.2.2 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI):

           EPI é todo o equipamento de uso individual, destinado a preservar a integridade física e
a saúde dos colaboradores. 
           Conforme determina a NR 6, a aplicação dessa medida é imprescindível observar:

•Recomendar o EPI adequado tecnicamente ao risco a que o colaborador está exposto e
a atividade exercida, considerando-se a eficiência necessária para o controle da exposição ao
risco e ao conforto, segundo avaliação do colaborador usuário; 

•Estabelecer programa de treinamento dos trabalhadores quanto à sua correta utilização
e orientação sobre as limitações de proteção que o EPI oferece; 

•Estabelecer normas e 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; 

•Caracterizar as funções ou atividades dos trabalhadores, com a respectiva identificação
dos EPI's utilizados para os riscos ambientais.
 
           Os EPIs devem ser mantidos higienizados e em perfeito estado de conservação de
acordo com as determinações de manutenção que seguem:

Descanso para os pés Manutenção conforme orientações do fabricante.

Luva de Raspa de Couro conforme fabricante.

Observe que:
•A empresa é obrigada a fornecer aos empregados EPI's gratuitamente e em boas

condições;  
•Os EPIs só devem ser usados e recomendados se as proteções coletivas forem

tecnicamente inviáveis e/ou ineficazes; 
•Poderão ser recomendados enquanto a medidas de proteção coletivas estiverem em

estudo ou sendo implantadas; 
           •Para atender situações de emergência; 

•Todo o EPI fornecido pela empresa deve possuir CA (Certificado de Aprovação),
expedido pelo Ministério do Trabalho;  

•Ao fornecer o EPI, a empresa deverá registrar o recebimento por parte do empregado
em formulário próprio;  

•Ao fornecer o EPI, a empresa deverá treinar o empregado para o uso do EPI da forma
mais adequada; 

•Ao fornecer o EPI, a empresa deve tornar o seu uso obrigatório nas áreas de risco e/ou
recomendadas; 

•Ao empregado cabe usar o EPI somente para a finalidade a que se destina, zelar pela
sua guarda e conservação;  
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TIPO DE EPI MANUTENÇÃO
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•Ao empregado cabe usar o EPI nas áreas de risco e/ou recomendadas sob pena de
advertências e/ou demissão por justa causa em caso de não cumprimento.
  

5.2.3 - HIGIENIZAÇÃO E CONFORTO

Deverão ser adotadas medidas de higienização e conforto nos locais de trabalho de
acordo com o que prevê a NR - 24, dando ênfase aos locais onde o colaborador se encontra.

5.2.4 SINALIZAÇÃO

A sinalização deve seguir os preceitos da NR-26, fixando as cores que devem ser
usadas para prevenção de acidentes, identificação de equipamentos de segurança, delimitação
de áreas, identificação de canalizações empregadas nas indústrias para a condução de líquidos
e gases e advertência contra os riscos existentes no ambiente de trabalho ou em locais comuns.

5.2.5 INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE

Conforme estabelece a NR 10, a empresa deve possuir aterramento de todas as
máquinas e equipamentos, resultando assim a segurança de todos os funcionários da empresa.
A instalação elétrica deverá estar de acordo com o que determina esta NR. As empresas com
instalações elétricas com mais de 75 kW de carga instalada deverão manter prontuário de
instalações elétricas atualizado.

5.2.6 ORIENTAÇÃO E TREINAMENTO

Deve ser de forma compatível com o progresso tecnológico, a qualificação do homem e a
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Considerações do uso EPIS da empresa IRMÃOS INEU SCHERER LTDA

A empresa já vem fornecendo os EPIs de acordo com o que determina o programa base do PPRA. O
fornecimento de EPIs para todos os funcionários se dá de forma gratuita e os mesmos são inspecionados
quanto ao seu perfeito estado de conservação e funcionamento.

Considerações sobre a  Higienização da empresa IRMÃOS INEU SCHERER LTDA

A empresa não está de acordo com o dispositivo da NR 24 no que se refere em higienização no ambiente de
trabalho, foi constatado a falta de papel toalha e sabonete liquido nas instalações sanitárias.

Considerações sobre as sinalizações da empresa IRMÃOS INEU SCHERER LTDA

A sinalização na empresa encontra - se em excelente estado de conservação e visualização.

Considerações sobre as instalações e serviços de eletricidade IRMÃOS INEU SCHERER LTDA

As instalações elétricas estão em perfeito estado de conservação. Estes serviços são realizados por
profissionais qualificados (terceirizados) e altamente capacitados para realizar este trabalho.
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qualidade da nossa EMPRESA. Porém, incentivando a importância da orientação e treinamento
em segurança, um requisito indispensável na sua formação profissional. Sendo aplicado este
princípio da seguinte forma:

•Na orientação e treinamento em Segurança, envolvendo todos os COLABORADORES e
níveis de COMANDO, desenvolvendo-se em todas as áreas da EMPRESA;
           •Na integração de novos EMPREGADOS;
           •No aperfeiçoamento e formação de gestores e funcionários; 

•Nos assuntos específicos (na formação técnica em segurança, segurança em
eletricidade, tintas e gases, segurança com solventes, combate a incêndios, primeiros socorros,
sensibilização, motores, lubrificação, poeira, segurança em mecânica, manual de cargas e
outros);
           •Para aprimorar e desenvolver novos profissionais, na reciclagem; 

•Englobam pesquisa, análise de riscos, análise e prevenção de acidentes e doenças,
métodos e processos de prevenção aos riscos, noções de primeiros socorros, prevenção e
combate a incêndios, noções de prevenção de DST, AIDS e dependências químicas, princípios
gerais de higiene no trabalho, relações humanas no trabalho, noções sobre legislação
trabalhista e previdenciária relativas à Segurança e a Saúde no Trabalho, proteção de
máquinas, equipamentos e implementos, ergonomia e ações de treinamento e reciclagem em
segurança. Assim mantendo um nível homogêneo de conhecimento sobre os riscos entre os
EMPREGADOS. E também permitindo a execução segura das atividades diversas que é feita
através de levantamento do MAPAS DE RISCOS.

5.2.6.1 INTEGRAÇÃO DE NOVOS EMPREGADOS:

           Na integração dos novos EMPREGADOS, deverão ser abordados os seguintes
assuntos: 
                      a) Sensibilização dos mesmos para os aspectos de Segurança do Trabalho;
                      b) Como prevenir os acidentes do trabalho; 
                      c) Em caso de acidente do trabalho, os procedimentos corretos a serem tomados. 
5.2.6.2 - TREINAMENTO INICIAL:

           No treinamento inicial, após a integração, o COLABORADOR deve receber
orientação quanto aos trabalhos que irá realizar, e os procedimentos corretos através do
conhecimento das "NORMAS DE PROCEDIMENTOS OU DE SEGURANÇA" da
EMPRESA.
5.2.6.3 - TREINAMENTO ESPECIAL:

           Trata-se do treinamento prático para o exercício das funções nas áreas de apoio
da EMPRESA, com o acompanhamento de pessoa "expert" naquelas funções.

5.2.7 - AVALIAÇÃO E VALORIZAÇÃO 
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São essenciais, pois a segurança e a saúde como fatores de avaliação do desempenho
são um passo importante para o desenvolvimento profissional do HOMEM, em outras palavras,
um bom desempenho das áreas no campo da segurança reflete a valorização do
COLABORADOR e da EMPRESA.  

•Os níveis de comando devem considerar a atuação e os resultados em segurança ao
analisar o desempenho de seus subordinados; 

•Na apresentação dos resultados de suas atividades, cada área deve incluir aqueles
relativos à segurança;

•O item segurança (redução de acidentes e doenças do Trabalho) deve compor um dos
itens mais importantes na determinação da produtividade de uma determinada área. Além dos
aspectos de redução de custos pela aplicação mais adequada de materiais, mão-de-obra é
primordial e influi diretamente na produtividade. Tudo é questão de ATITUDE; 

•Os princípios utilizados para a elaboração deste plano constituem a forma objetiva de
atuar contra os acidentes e doenças dentro da EMPRESA.
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6 - INSTRUMENTO(S) UTILIZADO(S) NA AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

•Decibelímetro Marca: INSTRUTHERM Modelo: THDL 400
Exposição(ões) Analisada(s): Ruído.
Descrição(ões): Equipamento digital com microfone para avaliação de ruído.
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7 - METODOLOGIA DE USO DO(S) INTRUMENTO(S) 

7.1 - CUIDADOS GERAIS

           a) Certificação da validade da calibração dos equipamentos de medição;
           b) Controle da correta realização das medições; 

c) Realização das medições mediante a presença de um representante dos
colaboradores; 

d) Certificação de que no momento da medição as condições de trabalho em relação a
exposição aos agentes avaliados sejam normais e habituais; 

e) Comprovação da medição em todos os postos de trabalho nos lugares onde
habitualmente se situam os colaboradores. 

7.2 - AVALIAÇÃO(ÕES)

As avaliações efetuadas neste trabalho foram realizadas de forma qualitativa e
quantitativa conforme o tipo de agente insalubre que o trabalhador estava exposto, avaliando as
fontes geradoras, os graus de risco, os tipos e tempos de exposição. Quanto aos graus de
risco, foram avaliados e caracterizados como Leve(1), Moderado(2) e Grave(4) de acordo com
as piores condições a que o trabalhador esteve exposto, considerando o Mapa de Riscos de
cada setor ou grupo homogêneo de exposição, dentro da empresa. Já quanto aos tipos de
exposição, foram avaliadas as exposições diretas ao risco, ou aquelas que expõem diretamente
o trabalhador, e as exposições indiretas, ou aquelas que o trabalhador não está exposto
diretamente ao fator gerador do risco e sim exposto ao ambiente de trabalho onde o risco está
apresentado. Quanto aos tempos de exposição, foram avaliados os tempos máximos a que os
trabalhadores estiveram expostos classificando-os de acordo com a ocorrência em
habitual/permanente ou ocasional/intermitente.

As avaliações foram realizadas em um dia normal de trabalho, de acordo com o
ambiente de trabalho da empresa e foram classificadas conforme a metodologia de avaliação
adequada a cada agente de risco conforme apresentado a seguir:

7.2.1 - QUANTITATIVAS

•A(s) metodologia(s) de uso do instrumento Decibelímetro  de marca INSTRUTHERM e
modelo THDL 400, utilizada(s) na exposição Ruído está(ão) citada(s) abaixo:
 Colocar o equipamento próximo ao ouvido do trabalhador para se chegar nos níveis da
exposição.

7.2.2 - QUALITATIVAS

Foram realizadas avaliações qualitativas para as seguintes exposições:

           •Exigência de Postura
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           •Levantamento, transporte manual de pesos

           •Substancias Diversas
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8 - ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS

Exigência de Postura:
•Descrição(ões): Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo é
desenvolvido principalmente sentado, como em atividades de escritórios, motoristas, etc.
•Sugestão(ões): Alternar períodos de trabalho sentado com atividades que possam ser
realizadas em pé. 
Usar cadeiras, bancos, etc., com formato anatômico adaptado ao biotipo do trabalhador.
•Risco(s): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de
postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.

Levantamento, transporte manual de pesos:
•Descrição(ões): Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos
elevados e os transportar para os locais de destino.
•Sugestão(ões): Dimensionar o peso a ser levantado conforme a capacidade dos trabalhadores
(quanto mais leve melhor). 
Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso.
•Risco(s): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de
atividades.

Ruído:
•Descrição(ões): Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.
•Sugestão(ões): Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de
maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado;
Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos
equipamentos.
•Risco(s): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memoria, irritabilidade, dificuldade em 
coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratorio,perturbações gastrointestinais,
diminuição da viso noturna, dificuldade na percepcao de cores.Alem destas consequencias o
ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Substancias Diversas:
•Descrição(ões): Estão presentes principalmente nas atividades de laboratório da empresa.
•Sugestão(ões): - Uso de cremes para as mãos.
- Uso de luvas de borracha ou de látex
- Acompanhamento médico através dos exames recomendados pelo PCMSO.
•Risco(s): Irritação de pele, alergias e etc;
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Agentes do tipo: Ergonômico

Agentes do tipo: Físico

Agentes do tipo: Químico

http://http://


9 - RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS DO AMBIENTE DE
TRABALHO

IRMÃOS INEU SCHERER LTDA

Relação de Setores/GHEs/Funções  

Nº SETOR/GHE CBO FUNÇÃO Nº
Funcionários

Importante:

Esta relação de setores/GHEs/funções foi elaborada especificamente para este trabalho a
partir da relação com setores e/ou grupos homogêneos de exposição e funções dentro
da empresa.

Esta relação visa facilitar a descrição das atividades desenvolvidas pelos funcionários
dentro da empresa, visando identificar os riscos e agentes que cada grupo está exposto,
não podendo ser usada legalmente para requerer equiparações salariais ou qualquer
outra pretensão de retorno financeiro. 

Esta relação poderá ser usada para enquadramento de atividades para o INSS, visando
pedidos de aposentadoria e o preenchimento do Perfil Profissiográfico Previdenciário -
PPP. 
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1 Açougue 8485-10 Açougueiro 2

2 Administração/ Escritório 1414-15 Gerente 1

3 Administrativo/Secretária 3515-05 Secretária 1

4 Confeitaria/ Produção 8483-10 Auxiliar de Confeitaria 1

5 Confeitaria/ Produção 8483-10 Confeiteiro 3

6 Depósito/ Mercado 4141-05 Aprendiz Auxiliar 3

7 Depósito/ Mercado 5211-25 Repositor de mercadorias 15

8 Externo/ Entrega de Mercadorias 7832-25 Entregador de Mercadorias 1

9 Externo/ Entrega de Mercadorias 5211-25 Motorista 1

10 Limpeza 5143-20 Aux. de limp.- Serviços Gerais 2

11 Limpeza 5211-10 Serviços Gerais 2

12 Padaria/ Produção 8483-05 Padeiro 2

13 Padaria/ Produção 5211-10 Supervisora de Padaria 1

14 Padaria/Atendimento 5211-30 Balconista de Padaria 1

15 Recepção/Caixa 4211-25 Operador de caixa 9

16 Segurança 5174-20 Vigia 1
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O autor NÃO autoriza o uso desta relação, por terceiros, que não tenham a devida
anuência de uso da empresa IRMÃOS INEU SCHERER LTDA através de seus
mandatários, sendo os infratores responsáveis pelo seu uso sem autorização. 
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RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor: Açougue 1

CBO: 8485-10 Função: Açougueiro Quantidade de colaboradores: 2

Prepara carnes para a comercialização desossando, identificando tipos, marcando, fatiando, pesando, cortando e embalando as mesmas.
Realizando tratamentos especiais como prensando, salgando e adicionando conservantes quando necessário.

Descrição do Local de Trabalho:
 Estrutura do telhado metálico , Iluminação fluorescente , Iluminação incandescente , Janela basculante , Obra de alvenaria , Piso de
cerâmica , Possui Extintor , Telhado metálico 

•Não existe nenhuma observação...

Nº Máquina/Equipamento/Implemento QTDE

DATA EXPOSIÇÃO AVALIAÇÃO DADOS DA EXPOSIÇÃO

12/12/2013 Ergonômico -
Exigência de

Postura

Tipo: Qualitativa
Grau de Risco:Leve(1)

EPI'S:Banco para descanso
EPI'S Eficazes: Sim
EPC'S:Extintor
EPC'S Eficazes: Sim
Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de
trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente em
pé, como em atividades de açougue.
Sugestões: Alternar períodos de trabalho em pé, usando
bancos ou cadeiras para pequenas pausas de descanso
durante a jornada de trabalho.
Riscos: Problemas principalmente na coluna cervical que é
a mais atingida em casos de postura inadequada, além de
outros problemas diversos como dores, etc.
Fonte(s) Geradora(s):Posto de Trabalho
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IRMÃOS INEU SCHERER
LTDA

Descrição das Atividades

Local de Trabalho: Açougue

Observações 

MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS

1 Amaciador de Bife 1

2 Balança de Conferência 1

3 Balança de Pesagem 1

4 Câmara Fria  1

5 Moedor de Carne 1

6 Serra - Fita 1

7 Telefone 1

Exposições
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12/12/2013 Ergonômico -
Levantamento,

transporte
manual de

pesos

Tipo: Qualitativa
Grau de Risco:Leve(1)

EPI'S:Botina de Segurança, Luva de Segurança, Luva seg.
malha de aço, Vest. segurança tipo avental, Vest. tipo touca
EPI'S Eficazes: Sim
EPC'S:Carrinho de carga manual, Elevador  de carga
EPC'S Eficazes: Sim
Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o
trabalhador tem que levantar pesos elevados e os
transportar para os locais de destino.
Sugestões: Dimensionar o peso a ser levantado conforme
a capacidade dos trabalhadores (quanto mais leve melhor).
Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso,
Fazer alongamentos durante a jornada de trabalho.
Riscos: Problemas principalmente na coluna cervical que é
a mais atingida nestes tipos de atividades.
Fonte(s) Geradora(s):Manuseio de Peças de Carne

12/12/2013 Físico - Ruído Tipo: Quantitativa

AVALIAÇÕES:

1) Técnica Utilizada: Avaliação
Quantitativa
     Instrumento:Decibelímetro
     Nivel de Ação:80 dB    LT:85 dB

	   	A) Fonte Geradora: Maq/Equip/Impl: 1
		    Intens/Conc: 67 dB
		   Tempo Exposição:
Ocasional/Intermitente
	   	B) Fonte Geradora: Maq/Equip/Impl: 5
		    Intens/Conc: 76 dB
		   Tempo Exposição:
Ocasional/Intermitente
	   	C) Fonte Geradora: Serra Fita
		    Intens/Conc: 84 dB
		   Tempo Exposição:
Ocasional/Intermitente

Grau de Risco:Leve(1)

EPI'S:Protetor Auricular
EPI'S Eficazes: Sim
Descrição: Esta ligado principalmente nos locais ligados
com a área operacional.
Sugestões: Analisar a possibilidade de isolamento das
fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do
ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado;
Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção
preventiva e periódica dos equipamentos.
Riscos: Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de
memoria, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias,
hipertensão, modificação do ritmo respiratorio,perturbações
gastrointestinais, diminuição da viso noturna, dificuldade na
percepcao de cores.Alem destas consequencias o ruido
atinge também o aparelho auditivo causando a perda
temporário ou definitiva da audição
Fonte(s) Geradora(s):Amaciador de Bife, Moedor de
Carne, Serra Fita

TIPO DE EPI

Botina de Segurança

Luva de Segurança

Luva seg. malha de aço

Vest. segurança tipo avental

Vest. tipo touca

Banco para descanso

Protetor Auricular

TIPO DE EPC

Carrinho de carga manual

Elevador  de carga

Extintor
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EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI'S)

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA(EPC'S)
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RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor: Administração/ Escritório 2

CBO: 1414-15 Função: Gerente Quantidade de colaboradores: 1

Planeja, administra e atende a clientes. Gerencia recursos materiais e financeiros.

Descrição do Local de Trabalho:
 Estrutura do telhado metálico , Iluminação fluorescente , Iluminação incandescente , Janela de correr , Obra de alvenaria , Piso de madeira
, Possui Extintor , Telhado metálico 

•Não existe nenhuma observação...

Nº Máquina/Equipamento/Implemento QTDE

DATA EXPOSIÇÃO AVALIAÇÃO DADOS DA EXPOSIÇÃO

12/12/2013 Ergonômico -
Exigência de

Postura

Tipo: Qualitativa
Grau de Risco:Leve(1)

EPI'S:Cadeira com descanço para braço, Descanso para
os pés, Pad Mouse
EPI'S Eficazes: Sim
EPC'S:Extintor
EPC'S Eficazes: Sim
Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de
trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente
sentado, como em atividades de escritórios.
Sugestões: Alternar períodos de trabalho sentado com
atividades que possam ser realizadas em pé. Usar
cadeiras, bancos, etc., com formato anatômico adaptado ao
biotipo do trabalhador, Fazer alongamentos durante a
jornada de trabalho.
Riscos: Problemas principalmente na coluna cervical que é
a mais atingida em casos de postura inadequada, além de
outros problemas diversos como dores, etc.
Fonte(s) Geradora(s):Posto de Trabalho

TIPO DE EPI

Cadeira com descanço para braço

Descanso para os pés

Pad Mouse

TIPO DE EPC

Extintor
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IRMÃOS INEU SCHERER
LTDA

Descrição das Atividades

Local de Trabalho: Administração / Escritório

Observações 

MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS

1 Calculadora 1

2 Computador 1

3 Fax 1

4 Impressora 1

5 Materiais de escrit. em geral 20

6 Monitor de TV 1

7 Telefone 1

Exposições

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI'S)

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA(EPC'S)

http://http://


RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor: Administrativo/Secretária 3

CBO: 3515-05 Função: Secretária Quantidade de colaboradores: 1

Organiza as atividades, assessora e realiza o desenvolvimento das mesmas. Coordena a execução de tarefas. Realiza atividades
administrativas da empresa em geral.

•Não existe nenhuma observação...

Nº Máquina/Equipamento/Implemento QTDE

DATA EXPOSIÇÃO AVALIAÇÃO DADOS DA EXPOSIÇÃO

12/12/2013 Ergonômico -
Exigência de

Postura

Tipo: Qualitativa
Grau de Risco:Leve(1)

EPI'S:Cadeira com descanço para braço, Descanso para
os pés, Pad Mouse
EPI'S Eficazes: Sim
EPC'S:Extintor
EPC'S Eficazes: Sim
Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de
trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente
sentado, como em atividades de escritórios.
Sugestões: Alternar períodos de trabalho sentado com
atividades que possam ser realizadas em pé. Usar
cadeiras, bancos, etc., com formato anatômico adaptado ao
biotipo do trabalhador, Fazer alongamentos durante a
jornada de trabalho.
Riscos: Problemas principalmente na coluna cervical que é
a mais atingida em casos de postura inadequada, além de
outros problemas diversos como dores, etc.
Fonte(s) Geradora(s):Posto de Trabalho

TIPO DE EPI

Cadeira com descanço para braço

Descanso para os pés

Pad Mouse

TIPO DE EPC

Extintor
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IRMÃOS INEU SCHERER
LTDA

Descrição das Atividades

Local de Trabalho: Administrativo/Secretária

Observações 

MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS

1 Calculadora 1

2 Computador 1

3 Fax 1

4 Materiais de escrit. em geral 1

5 Telefone 1

Exposições

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI'S)

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA(EPC'S)

http://http://


RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor: Confeitaria/ Produção 4

CBO: 8483-10 Função: Auxiliar de Confeitaria Quantidade de colaboradores: 1

Adiciona insumos para a fabricação de manteiga, realizando a fabricação dos mesmos.

•Não existe nenhuma observação...

Nº Máquina/Equipamento/Implemento QTDE

DATA EXPOSIÇÃO AVALIAÇÃO DADOS DA EXPOSIÇÃO

12/12/2013 Ergonômico -
Exigência de

Postura

Tipo: Qualitativa
Grau de Risco:Leve(1)

EPI'S:Calçado de Segurança, Luva de Segurança
EPI'S Eficazes: Sim
EPC'S:Exaustores/Coifas, Extintor
EPC'S Eficazes: Sim
Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de
trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente em
pé, como em atividades de Produção em Confeitaria.
Sugestões: Alternar períodos de trabalho em pé, com
atividades que possam ser realizadas sentadas. Usar
cadeiras, bancos, etc, Fazer alongamentos durante a
jornada de trabalho.
Riscos: Problemas principalmente na coluna cervical que é
a mais atingida em casos de postura inadequada, além de
outros problemas diversos como dores, etc.
Fonte(s) Geradora(s):Posto de Trabalho
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IRMÃOS INEU SCHERER
LTDA

Descrição das Atividades

Local de Trabalho: Confeitaria/ Produção

Observações 

MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS

1 Amassadeira 1

2 Batedeira Industrial 2

3 Cilindro 1

4 Fatiadeira 1

5 Fogão 2

6 Forno Industrial 2

7 Freezer 2

8 Fritadeira 1

9 Geladeira 1

10 Materiais de cozinha em geral 30

11 Modeladora 1

Exposições

http://http://


12/12/2013 Físico - Ruído Tipo: Quantitativa

AVALIAÇÕES:

1) Técnica Utilizada: Avaliação
Quantitativa
     Instrumento:Decibelímetro
     Nivel de Ação:80 dB    LT:85 dB

	   	A) Fonte Geradora: Maq/Equip/Impl: 1
		    Intens/Conc: 79 dB
		   Tempo Exposição:
Ocasional/Intermitente
	   	B) Fonte Geradora: Maq/Equip/Impl: 2
		    Intens/Conc: 79 dB
		   Tempo Exposição:
Ocasional/Intermitente
	   	C) Fonte Geradora: Maq/Equip/Impl: 3
		    Intens/Conc: 74 dB
		   Tempo Exposição:
Ocasional/Intermitente
	   	D) Fonte Geradora: Maq/Equip/Impl: 4
		    Intens/Conc: 78 dB
		   Tempo Exposição:
Ocasional/Intermitente
	   	E) Fonte Geradora: Maq/Equip/Impl:
11
		    Intens/Conc: 77 dB
		   Tempo Exposição:
Ocasional/Intermitente

Grau de Risco:Leve(1)

EPI'S:Não obrigatório para a exposição.
EPI'S Eficazes: Não Aplicável
Descrição: Esta ligado principalmente nos locais ligados
com a área operacional.
Sugestões: Os ruídos das máquinas avaliadas, deram
abaixo do limite de tolerância conforme NR 15 Anexo Nº 1
Riscos: Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de
memoria, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias,
hipertensão, modificação do ritmo respiratorio,perturbações
gastrointestinais, diminuição da viso noturna, dificuldade na
percepcao de cores.Alem destas consequencias o ruido
atinge também o aparelho auditivo causando a perda
temporário ou definitiva da audição
Fonte(s) Geradora(s):Amassadeira , Batedeira Industrial,
Cilindro, Fatiadeira, Modeladora

TIPO DE EPI

Calçado de Segurança

Luva de Segurança

Não obrigatório para a exposição.

TIPO DE EPC

Exaustores/Coifas

Extintor
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EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI'S)

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA(EPC'S)

http://http://


RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor: Confeitaria/ Produção 5

CBO: 8483-10 Função: Confeiteiro Quantidade de colaboradores: 3

Adiciona insumos para a fabricação de manteiga, realizando a fabricação dos mesmos.

•Não existe nenhuma observação...

Nº Máquina/Equipamento/Implemento QTDE

DATA EXPOSIÇÃO AVALIAÇÃO DADOS DA EXPOSIÇÃO

12/12/2013 Ergonômico -
Exigência de

Postura

Tipo: Qualitativa
Grau de Risco:Leve(1)

EPI'S:Calçado de Segurança, Luva de Segurança
EPI'S Eficazes: Sim
EPC'S:Exaustores/Coifas, Extintor
EPC'S Eficazes: Sim
Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de
trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente em
pé, como em atividades de Produção em Confeitaria.
Sugestões: Alternar períodos de trabalho em pé, com
atividades que possam ser realizadas sentadas. Usar
cadeiras, bancos, etc, Fazer alongamentos durante a
jornada de trabalho.
Riscos: Problemas principalmente na coluna cervical que é
a mais atingida em casos de postura inadequada, além de
outros problemas diversos como dores, etc.
Fonte(s) Geradora(s):Posto de Trabalho
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IRMÃOS INEU SCHERER
LTDA

Descrição das Atividades

Local de Trabalho: Confeitaria/ Produção

Observações 

MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS

1 Amassadeira 1

2 Batedeira Industrial 2

3 Cilindro 1

4 Fatiadeira 1

5 Fogão 2

6 Forno Industrial 2

7 Freezer 2

8 Fritadeira 1

9 Geladeira 1

10 Materiais de cozinha em geral 30

11 Modeladora 1

Exposições

http://http://


12/12/2013 Físico - Ruído Tipo: Quantitativa

AVALIAÇÕES:

1) Técnica Utilizada: Avaliação
Quantitativa
     Instrumento:Decibelímetro
     Nivel de Ação:80 dB    LT:85 dB

	   	A) Fonte Geradora: Maq/Equip/Impl: 1
		    Intens/Conc: 79 dB
		   Tempo Exposição:
Ocasional/Intermitente
	   	B) Fonte Geradora: Maq/Equip/Impl: 2
		    Intens/Conc: 79 dB
		   Tempo Exposição:
Ocasional/Intermitente
	   	C) Fonte Geradora: Maq/Equip/Impl: 3
		    Intens/Conc: 74 dB
		   Tempo Exposição:
Ocasional/Intermitente
	   	D) Fonte Geradora: Maq/Equip/Impl: 4
		    Intens/Conc: 78 dB
		   Tempo Exposição:
Ocasional/Intermitente
	   	E) Fonte Geradora: Maq/Equip/Impl:
11
		    Intens/Conc: 77 dB
		   Tempo Exposição:
Ocasional/Intermitente

Grau de Risco:Leve(1)

EPI'S:Não obrigatório para a exposição.
EPI'S Eficazes: Não Aplicável
Descrição: Esta ligado principalmente nos locais ligados
com a área operacional.
Sugestões: Os ruídos das máquinas avaliadas, deram
abaixo do limite de tolerância conforme NR 15 Anexo Nº 1
Riscos: Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de
memoria, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias,
hipertensão, modificação do ritmo respiratorio,perturbações
gastrointestinais, diminuição da viso noturna, dificuldade na
percepcao de cores.Alem destas consequencias o ruido
atinge também o aparelho auditivo causando a perda
temporário ou definitiva da audição
Fonte(s) Geradora(s):Amassadeira , Batedeira Industrial,
Cilindro, Fatiadeira, Modeladora

TIPO DE EPI

Calçado de Segurança

Luva de Segurança

Não obrigatório para a exposição.

TIPO DE EPC

Exaustores/Coifas

Extintor
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EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI'S)

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA(EPC'S)

http://http://


RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor: Depósito/ Mercado 6

CBO: 4141-05 Função: Aprendiz Auxiliar Quantidade de colaboradores: 3

Recepciona, confere e armazena produtos e/ou materiais, registrando os mesmos e organizando o local de trabalho.

•Não existe nenhuma observação...

Nº Máquina/Equipamento/Implemento QTDE

DATA EXPOSIÇÃO AVALIAÇÃO DADOS DA EXPOSIÇÃO

12/12/2013 Ergonômico -
Exigência de

Postura

Tipo: Qualitativa
Grau de Risco:Leve(1)

EPI'S:Banco para descanso
EPI'S Eficazes: Sim
EPC'S:Extintor
EPC'S Eficazes: Sim
Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de
trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente em
pé, como em atividades de reposição e abastecimento de
mercadorias em supermercados.
Sugestões: Alternar períodos de trabalho em pé com
atividades que possam ser realizadas sentadas. Usar
cadeiras, bancos, etc., Fazer alongamentos durante a
jornada de trabalho.
Riscos: Problemas principalmente na coluna cervical que é
a mais atingida em casos de postura inadequada, além de
outros problemas diversos como dores, etc.
Fonte(s) Geradora(s):Posto de Trabalho

12/12/2013 Ergonômico -
Levantamento,

transporte
manual de

pesos

Tipo: Qualitativa
Grau de Risco:Leve(1)

EPI'S:Calçado de Segurança, Luva de Segurança
EPI'S Eficazes: Sim
EPC'S:Carrinho de carga manual, Elevador  de carga,
Extintor
EPC'S Eficazes: Sim
Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o
trabalhador tem que levantar pesos elevados e os
transportar para os locais de destino.
Sugestões: Dimensionar o peso a ser levantado conforme
a capacidade dos trabalhadores (quanto mais leve melhor).
Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso.
Riscos: Problemas principalmente na coluna cervical que é
a mais atingida nestes tipos de atividades.
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IRMÃOS INEU SCHERER
LTDA

Descrição das Atividades

Local de Trabalho: Depósito/ Mercado

Observações 

MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS

1 Balança de Pesagem 2

2 Carrinho de mão 8

3 Carrinho manual de cargas 6

4 Etiquetadora 2

5 Gôndolas com hortifrutigranj 5

6 Prateleiras com Mercadorias 20

7 Refrigeradores para Bebidas 3

8 Refrigeradores para frios e la 2

9 Telefone 1

Exposições

http://http://


TIPO DE EPI

Calçado de Segurança

Luva de Segurança

Banco para descanso

TIPO DE EPC

Carrinho de carga manual

Elevador  de carga

Extintor
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EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI'S)

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA(EPC'S)

http://http://


RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor: Depósito/ Mercado 7

CBO: 5211-25 Função: Repositor de mercadorias Quantidade de colaboradores: 15

Executa atividades de repositor de mercadorias, elabora relatórios para reposição, expõe e etiqueta mercadorias.

•Não existe nenhuma observação...

Nº Máquina/Equipamento/Implemento QTDE

DATA EXPOSIÇÃO AVALIAÇÃO DADOS DA EXPOSIÇÃO

12/12/2013 Ergonômico -
Exigência de

Postura

Tipo: Qualitativa
Grau de Risco:Leve(1)

EPI'S:Banco para descanso
EPI'S Eficazes: Sim
EPC'S:Extintor
EPC'S Eficazes: Sim
Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de
trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente em
pé, como em atividades de reposição e abastecimento de
mercadorias em supermercados.
Sugestões: Alternar períodos de trabalho em pé com
atividades que possam ser realizadas sentadas. Usar
cadeiras, bancos, etc., Fazer alongamentos durante a
jornada de trabalho.
Riscos: Problemas principalmente na coluna cervical que é
a mais atingida em casos de postura inadequada, além de
outros problemas diversos como dores, etc.
Fonte(s) Geradora(s):Posto de Trabalho

12/12/2013 Ergonômico -
Levantamento,

transporte
manual de

pesos

Tipo: Qualitativa
Grau de Risco:Leve(1)

EPI'S:Calçado de Segurança, Luva de Segurança
EPI'S Eficazes: Sim
EPC'S:Carrinho de carga manual, Elevador  de carga,
Extintor
EPC'S Eficazes: Sim
Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o
trabalhador tem que levantar pesos elevados e os
transportar para os locais de destino.
Sugestões: Dimensionar o peso a ser levantado conforme
a capacidade dos trabalhadores (quanto mais leve melhor).
Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso.
Riscos: Problemas principalmente na coluna cervical que é
a mais atingida nestes tipos de atividades.
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IRMÃOS INEU SCHERER
LTDA

Descrição das Atividades

Local de Trabalho: Depósito/ Mercado

Observações 

MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS

1 Balança de Pesagem 2

2 Carrinho de mão 8

3 Carrinho manual de cargas 6

4 Etiquetadora 2

5 Gôndolas com hortifrutigranj 5

6 Prateleiras com Mercadorias 20

7 Refrigeradores para Bebidas 3

8 Refrigeradores para frios e la 2

9 Telefone 1

Exposições

http://http://


TIPO DE EPI

Calçado de Segurança

Luva de Segurança

Banco para descanso

TIPO DE EPC

Carrinho de carga manual

Elevador  de carga

Extintor
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EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI'S)

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA(EPC'S)

http://http://


RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor: Externo/ Entrega de Mercadorias 8

CBO: 7832-25 Função: Entregador de Mercadorias Quantidade de colaboradores: 1

Prepara cargas e descargas de mercadorias; movimenta mercadorias em caminhões. Entrega e coleta encomendas, operando quando
necessário equipamento de carga e descarga.

•Não existe nenhuma observação...

Nº Máquina/Equipamento/Implemento QTDE

DATA EXPOSIÇÃO AVALIAÇÃO DADOS DA EXPOSIÇÃO

12/12/2013 Ergonômico -
Exigência de

Postura

Tipo: Qualitativa
Grau de Risco:Leve(1) EPC'S:Extintor

EPC'S Eficazes: Sim
Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de
trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente
sentado, como em atividades de motoristas e entregadores
de mercadorias.
Sugestões: Alternar períodos de trabalho sentado com
atividades que possam ser realizadas em pé, Fazer
alongamentos durante a jornada de trabalho.
Riscos: Problemas principalmente na coluna cervical que é
a mais atingida em casos de postura inadequada, além de
outros problemas diversos como dores, etc.
Fonte(s) Geradora(s):Posto de Trabalho

12/12/2013 Ergonômico -
Levantamento,

transporte
manual de

pesos

Tipo: Qualitativa
Grau de Risco:Leve(1)

EPI'S:Calçado de Segurança, Luva de Raspa de Couro,
Luva de Segurança, Óculos de segurança cinza
EPI'S Eficazes: Sim
EPC'S:Carrinho de carga manual, Elevador  de carga,
Extintor
EPC'S Eficazes: Sim
Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o
trabalhador tem que levantar pesos elevados e os
transportar para os locais de destino.
Sugestões: Dimensionar o peso a ser levantado conforme
a capacidade dos trabalhadores (quanto mais leve melhor).
Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso.
Riscos: Problemas principalmente na coluna cervical que é
a mais atingida nestes tipos de atividades.
Fonte(s) Geradora(s):Posto de Trabalho

TIPO DE EPI

Calçado de Segurança

Luva de Raspa de Couro

Luva de Segurança

Óculos de segurança cinza
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IRMÃOS INEU SCHERER
LTDA

Descrição das Atividades

Local de Trabalho: Externo/ Entrega de Mercadorias

Observações 

MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS

1 Caminhão 1

2 Carrinho manual de cargas 6

3 Carro de mão 8

Exposições

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI'S)

http://http://


TIPO DE EPC

Carrinho de carga manual

Elevador  de carga

Extintor
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EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA(EPC'S)

http://http://


RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor: Externo/ Entrega de Mercadorias 9

CBO: 5211-25 Função: Motorista Quantidade de colaboradores: 1

Executa atividades de repositor de mercadorias, elabora relatórios para reposição, expõe e etiqueta mercadorias.

•Não existe nenhuma observação...

Nº Máquina/Equipamento/Implemento QTDE

DATA EXPOSIÇÃO AVALIAÇÃO DADOS DA EXPOSIÇÃO

12/12/2013 Ergonômico -
Exigência de

Postura

Tipo: Qualitativa
Grau de Risco:Leve(1) EPC'S:Extintor

EPC'S Eficazes: Sim
Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de
trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente
sentado, como em atividades de motoristas e entregadores
de mercadorias.
Sugestões: Alternar períodos de trabalho sentado com
atividades que possam ser realizadas em pé, Fazer
alongamentos durante a jornada de trabalho.
Riscos: Problemas principalmente na coluna cervical que é
a mais atingida em casos de postura inadequada, além de
outros problemas diversos como dores, etc.
Fonte(s) Geradora(s):Posto de Trabalho

12/12/2013 Ergonômico -
Levantamento,

transporte
manual de

pesos

Tipo: Qualitativa
Grau de Risco:Leve(1)

EPI'S:Calçado de Segurança, Luva de Raspa de Couro,
Luva de Segurança, Óculos de segurança cinza
EPI'S Eficazes: Sim
EPC'S:Carrinho de carga manual, Elevador  de carga,
Extintor
EPC'S Eficazes: Sim
Descrição: Ocorre em processos produtivos onde o
trabalhador tem que levantar pesos elevados e os
transportar para os locais de destino.
Sugestões: Dimensionar o peso a ser levantado conforme
a capacidade dos trabalhadores (quanto mais leve melhor).
Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso.
Riscos: Problemas principalmente na coluna cervical que é
a mais atingida nestes tipos de atividades.
Fonte(s) Geradora(s):Posto de Trabalho

TIPO DE EPI

Calçado de Segurança

Luva de Raspa de Couro

Luva de Segurança

Óculos de segurança cinza
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IRMÃOS INEU SCHERER
LTDA

Descrição das Atividades

Local de Trabalho: Externo/ Entrega de Mercadorias

Observações 

MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS

1 Caminhão 1

2 Carrinho manual de cargas 6

3 Carro de mão 8

Exposições

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI'S)

http://http://


TIPO DE EPC

Carrinho de carga manual

Elevador  de carga

Extintor
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EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA(EPC'S)

http://http://


RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor: Limpeza 10

CBO: 5143-20 Função: Aux. de limp.- Serviços Gerais Quantidade de colaboradores: 2

Conserva a limpeza por meio de coleta de lixo, limpeza do local de trabalho e realiza outras atividades dentro da função.

•Não existe nenhuma observação...

Nº Máquina/Equipamento/Implemento QTDE

DATA EXPOSIÇÃO AVALIAÇÃO DADOS DA EXPOSIÇÃO

12/12/2013 Ergonômico -
Exigência de

Postura

Tipo: Qualitativa
Grau de Risco:Leve(1)

EPI'S:Banco para descanso
EPI'S Eficazes: Sim
EPC'S:Extintor
EPC'S Eficazes: Sim
Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de
trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente em
pé, como em atividades de limpeza em geral
Sugestões: Alternar períodos de trabalho em pé, com
atividades que possam ser realizadas sentadas. Usar
cadeiras, bancos, etc, Fazer alongamentos durante a
jornada de trabalho.
Riscos: Problemas principalmente na coluna cervical que é
a mais atingida em casos de postura inadequada, além de
outros problemas diversos como dores, etc.
Fonte(s) Geradora(s):Posto de Trabalho

12/12/2013 Químico -
Substancias

Diversas

Tipo: Qualitativa
Grau de Risco:Leve(1)

EPI'S:Calçado de Segurança, Creme de Prot. p/mãos,
Luva Nitrílica, Óculos de Segurança
EPI'S Eficazes: Sim
EPC'S:Extintor
EPC'S Eficazes: Sim
Descrição: Estão presentes nas atividades de limpeza em
geral e banheiros, através dos produtos comuns de higiene
usados nestas atividades.
Sugestões: - Uso de cremes para as mãos, luvas de
borracha ou de látex, óculos de segurança incolores,
Calçado de segurança, roupa adequada. Acompanhamento
médico através dos exames recomendados pelo PCMSO.
Riscos: Irritação de pele, alergias e etc;
Fonte(s) Geradora(s):D-Limoneno, Tensoativo anionico

TIPO DE EPI

Banco para descanso

Calçado de Segurança
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IRMÃOS INEU SCHERER
LTDA

Descrição das Atividades

Local de Trabalho: Limpeza

Observações 

MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS

1 Balde 4

2 Escada de mão 1

3 Pano 4

4 Rodo 4

5 Vassoura 4

Exposições

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI'S)

http://http://


Creme de Prot. p/mãos

Luva Nitrílica

Óculos de Segurança

TIPO DE EPC

Extintor
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EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA(EPC'S)

http://http://


RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor: Limpeza 11

CBO: 5211-10 Função: Serviços Gerais Quantidade de colaboradores: 2

Realiza a venda, auxiliando os clientes na escolha. Registra a entrada e saída de mercadorias.

•Não existe nenhuma observação...

Nº Máquina/Equipamento/Implemento QTDE

DATA EXPOSIÇÃO AVALIAÇÃO DADOS DA EXPOSIÇÃO

12/12/2013 Ergonômico -
Exigência de

Postura

Tipo: Qualitativa
Grau de Risco:Leve(1)

EPI'S:Banco para descanso
EPI'S Eficazes: Sim
EPC'S:Extintor
EPC'S Eficazes: Sim
Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de
trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente em
pé, como em atividades de limpeza em geral
Sugestões: Alternar períodos de trabalho em pé, com
atividades que possam ser realizadas sentadas. Usar
cadeiras, bancos, etc, Fazer alongamentos durante a
jornada de trabalho.
Riscos: Problemas principalmente na coluna cervical que é
a mais atingida em casos de postura inadequada, além de
outros problemas diversos como dores, etc.
Fonte(s) Geradora(s):Posto de Trabalho

12/12/2013 Químico -
Substancias

Diversas

Tipo: Qualitativa
Grau de Risco:Leve(1)

EPI'S:Calçado de Segurança, Creme de Prot. p/mãos,
Luva Nitrílica, Óculos de Segurança
EPI'S Eficazes: Sim
EPC'S:Extintor
EPC'S Eficazes: Sim
Descrição: Estão presentes nas atividades de limpeza em
geral e banheiros, através dos produtos comuns de higiene
usados nestas atividades.
Sugestões: - Uso de cremes para as mãos, luvas de
borracha ou de látex, óculos de segurança incolores,
Calçado de segurança, roupa adequada. Acompanhamento
médico através dos exames recomendados pelo PCMSO.
Riscos: Irritação de pele, alergias e etc;
Fonte(s) Geradora(s):D-Limoneno, Tensoativo anionico

TIPO DE EPI

Banco para descanso

Calçado de Segurança
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IRMÃOS INEU SCHERER
LTDA

Descrição das Atividades

Local de Trabalho: Limpeza

Observações 

MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS

1 Balde 4

2 Escada de mão 1

3 Pano 4

4 Rodo 4

5 Vassoura 4

Exposições

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI'S)

http://http://


Creme de Prot. p/mãos

Luva Nitrílica

Óculos de Segurança

TIPO DE EPC

Extintor

 - MEDICINA DO TRABALHO 
ROD RST 509, n 2045 - PE DE PLATANO  - Santa Maria/RS - CEP: 97110-620
Fones/Fax: (55) 3027-8944
E-mail: URL: http://

IDENTIFICADORES » 
1151

Padrão: U/M3uQ==
Página: cPs=

41

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA(EPC'S)

http://http://


RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor: Padaria/ Produção 12

CBO: 8483-05 Função: Padeiro Quantidade de colaboradores: 2

Planeja a produção e prepara massas de pão e similares.

•Não existe nenhuma observação...

Nº Máquina/Equipamento/Implemento QTDE

DATA EXPOSIÇÃO AVALIAÇÃO DADOS DA EXPOSIÇÃO

12/12/2013 Ergonômico -
Exigência de

Postura

Tipo: Qualitativa
Grau de Risco:Leve(1)

EPI'S:Banco para descanso, Calçado de Segurança, Luva
de Segurança
EPI'S Eficazes: Sim
EPC'S:Extintor
EPC'S Eficazes: Sim
Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de
trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente em
pé, como em atividades de Produção em padarias.
Sugestões: Alternar períodos de trabalho em pé, com
atividades que possam ser realizadas sentadas. Usar
cadeiras, bancos, etc., Fazer alongamentos durante a
jornada de trabalho.
Riscos: Problemas principalmente na coluna cervical que é
a mais atingida em casos de postura inadequada, além de
outros problemas diversos como dores, etc.
Fonte(s) Geradora(s):Posto de Trabalho
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IRMÃOS INEU SCHERER
LTDA

Descrição das Atividades

Local de Trabalho: Padaria/ Produção

Observações 

MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS

1 Amassadeira 1

2 Armário para descanso de paes 2

3 Balança de conferência 1

4 Batedeira industrial 1

5 Cilindro 1

6 Fatiadeira 1

7 Fatiador de Pão 1

8 Forno Industrial 1

9 Materiais de cozinha em geral 20

10 Modeladora 1

11 Moedor de Pão 1

Exposições

http://http://


12/12/2013 Físico - Ruído Tipo: Quantitativa

AVALIAÇÕES:

1) Técnica Utilizada: Avaliação
Quantitativa
     Instrumento:Decibelímetro
     Nivel de Ação:80 dB    LT:85 dB

	   	A) Fonte Geradora: Maq/Equip/Impl: 1
		    Intens/Conc: 79 dB
		   Tempo Exposição:
Ocasional/Intermitente
	   	B) Fonte Geradora: Batedeira
Industrial
		    Intens/Conc: 79 dB
		   Tempo Exposição:
Ocasional/Intermitente
	   	C) Fonte Geradora: Maq/Equip/Impl: 5
		    Intens/Conc: 74 dB
		   Tempo Exposição:
Ocasional/Intermitente
	   	D) Fonte Geradora: Maq/Equip/Impl: 6
		    Intens/Conc: 78 dB
		   Tempo Exposição:
Ocasional/Intermitente
	   	E) Fonte Geradora: Maq/Equip/Impl: 7
		    Intens/Conc: 82 dB
		   Tempo Exposição:
Ocasional/Intermitente
	   	F) Fonte Geradora: Maq/Equip/Impl: 10
		    Intens/Conc: 77 dB
		   Tempo Exposição:
Ocasional/Intermitente
	   	G) Fonte Geradora: Maq/Equip/Impl:
11
		    Intens/Conc: 93 dB
		   Tempo Exposição:
Ocasional/Intermitente

Grau de Risco:Leve(1)

EPI'S:Protetor Auricular
EPI'S Eficazes: Sim
Descrição: Esta ligado principalmente nos locais ligados
com a área operacional.
Sugestões: Analisar a possibilidade de isolamento das
fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do
ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado;
Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção
preventiva e periódica dos equipamentos.
Riscos: Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de
memoria, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias,
hipertensão, modificação do ritmo respiratorio,perturbações
gastrointestinais, diminuição da viso noturna, dificuldade na
percepcao de cores.Alem destas consequencias o ruido
atinge também o aparelho auditivo causando a perda
temporário ou definitiva da audição
Fonte(s) Geradora(s):Amassadeira, Batedeira Industrial,
Cilindro, Fatiadeira, Fatiador de Pão, Modeladora, Moedor
de Pão

TIPO DE EPI

Banco para descanso

Calçado de Segurança

Luva de Segurança

Protetor Auricular

TIPO DE EPC

Extintor
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EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI'S)

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA(EPC'S)

http://http://


RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor: Padaria/ Produção 13

CBO: 5211-10 Função: Supervisora de Padaria Quantidade de colaboradores: 1

Realiza a venda, auxiliando os clientes na escolha. Registra a entrada e saída de mercadorias.

•Não existe nenhuma observação...

Nº Máquina/Equipamento/Implemento QTDE

DATA EXPOSIÇÃO AVALIAÇÃO DADOS DA EXPOSIÇÃO

12/12/2013 Ergonômico -
Exigência de

Postura

Tipo: Qualitativa
Grau de Risco:Leve(1)

EPI'S:Banco para descanso, Calçado de Segurança, Luva
de Segurança
EPI'S Eficazes: Sim
EPC'S:Extintor
EPC'S Eficazes: Sim
Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de
trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente em
pé, como em atividades de Produção em padarias.
Sugestões: Alternar períodos de trabalho em pé, com
atividades que possam ser realizadas sentadas. Usar
cadeiras, bancos, etc., Fazer alongamentos durante a
jornada de trabalho.
Riscos: Problemas principalmente na coluna cervical que é
a mais atingida em casos de postura inadequada, além de
outros problemas diversos como dores, etc.
Fonte(s) Geradora(s):Posto de Trabalho
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IRMÃOS INEU SCHERER
LTDA

Descrição das Atividades

Local de Trabalho: Padaria/ Produção

Observações 

MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS

1 Amassadeira 1

2 Armário para descanso de paes 2

3 Balança de conferência 1

4 Batedeira industrial 1

5 Cilindro 1

6 Fatiadeira 1

7 Fatiador de Pão 1

8 Forno Industrial 1

9 Materiais de cozinha em geral 20

10 Modeladora 1

11 Moedor de Pão 1

Exposições

http://http://


12/12/2013 Físico - Ruído Tipo: Quantitativa

AVALIAÇÕES:

1) Técnica Utilizada: Avaliação
Quantitativa
     Instrumento:Decibelímetro
     Nivel de Ação:80 dB    LT:85 dB

	   	A) Fonte Geradora: Maq/Equip/Impl: 1
		    Intens/Conc: 79 dB
		   Tempo Exposição:
Ocasional/Intermitente
	   	B) Fonte Geradora: Batedeira
Industrial
		    Intens/Conc: 79 dB
		   Tempo Exposição:
Ocasional/Intermitente
	   	C) Fonte Geradora: Maq/Equip/Impl: 5
		    Intens/Conc: 74 dB
		   Tempo Exposição:
Ocasional/Intermitente
	   	D) Fonte Geradora: Maq/Equip/Impl: 6
		    Intens/Conc: 78 dB
		   Tempo Exposição:
Ocasional/Intermitente
	   	E) Fonte Geradora: Maq/Equip/Impl: 7
		    Intens/Conc: 82 dB
		   Tempo Exposição:
Ocasional/Intermitente
	   	F) Fonte Geradora: Maq/Equip/Impl: 10
		    Intens/Conc: 77 dB
		   Tempo Exposição:
Ocasional/Intermitente
	   	G) Fonte Geradora: Maq/Equip/Impl:
11
		    Intens/Conc: 93 dB
		   Tempo Exposição:
Ocasional/Intermitente

Grau de Risco:Leve(1)

EPI'S:Protetor Auricular
EPI'S Eficazes: Sim
Descrição: Esta ligado principalmente nos locais ligados
com a área operacional.
Sugestões: Analisar a possibilidade de isolamento das
fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do
ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado;
Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção
preventiva e periódica dos equipamentos.
Riscos: Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de
memoria, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias,
hipertensão, modificação do ritmo respiratorio,perturbações
gastrointestinais, diminuição da viso noturna, dificuldade na
percepcao de cores.Alem destas consequencias o ruido
atinge também o aparelho auditivo causando a perda
temporário ou definitiva da audição
Fonte(s) Geradora(s):Amassadeira, Batedeira Industrial,
Cilindro, Fatiadeira, Fatiador de Pão, Modeladora, Moedor
de Pão

TIPO DE EPI

Banco para descanso

Calçado de Segurança

Luva de Segurança

Protetor Auricular

TIPO DE EPC

Extintor
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EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI'S)

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA(EPC'S)

http://http://


RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor: Padaria/Atendimento 14

CBO: 5211-30 Função: Balconista de Padaria Quantidade de colaboradores: 1

Executa atividades de atendente de farmácia, e outras atividades correlatas da função.

•Não existe nenhuma observação...

Nº Máquina/Equipamento/Implemento QTDE

DATA EXPOSIÇÃO AVALIAÇÃO DADOS DA EXPOSIÇÃO

12/12/2013 Ergonômico -
Exigência de

Postura

Tipo: Qualitativa
Grau de Risco:Leve(1)

EPI'S:Banco para descanso, Calçado de Segurança
EPI'S Eficazes: Sim
EPC'S:Extintor
EPC'S Eficazes: Sim
Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de
trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente em
pé, como em atividades de atendimento em balcões de
padarias.
Sugestões: Alternar períodos de trabalho em pé, com
pequenas pausas durante a jornada de trabalho que
possam ser realizadas sentadas. Usar cadeiras, bancos,
etc., Fazer alongamentos durante a jornada de trabalho.
Riscos: Problemas principalmente na coluna cervical que é
a mais atingida em casos de postura inadequada, além de
outros problemas diversos como dores, etc.
Fonte(s) Geradora(s):Posto de Trabalho

TIPO DE EPI

Banco para descanso

Calçado de Segurança

TIPO DE EPC

Extintor

 - MEDICINA DO TRABALHO 
ROD RST 509, n 2045 - PE DE PLATANO  - Santa Maria/RS - CEP: 97110-620
Fones/Fax: (55) 3027-8944
E-mail: URL: http://

IDENTIFICADORES » 
1151

Padrão: U/M3uQ==
Página: cJw=

46

IRMÃOS INEU SCHERER
LTDA

Descrição das Atividades

Local de Trabalho: Padaria/Atendimento

Observações 

MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS

1 Balança de Pesagem 1

2 Embaladeira Manual de Filme 1

3 Etiquetadora 1

4 Microondas 1

5 Telefone 1

Exposições

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI'S)

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA(EPC'S)

http://http://


RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor: Recepção/Caixa 15

CBO: 4211-25 Função: Operador de caixa Quantidade de colaboradores: 9

Controla e recebe numerários e valores, realizando a operação de caixa.

•Não existe nenhuma observação...

Nº Máquina/Equipamento/Implemento QTDE

DATA EXPOSIÇÃO AVALIAÇÃO DADOS DA EXPOSIÇÃO

12/12/2013 Ergonômico -
Exigência de

Postura

Tipo: Qualitativa
Grau de Risco:Leve(1)

EPI'S:Cadeira com descanço para braço, Descanso para
os pés
EPI'S Eficazes: Sim
EPC'S:Extintor
EPC'S Eficazes: Sim
Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de
trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente
sentado, como em atividades caixas de supermercados.
Sugestões: Alternar períodos de trabalho sentado com
atividades que possam ser realizadas em pé. Usar
cadeiras, bancos, etc., com formato anatômico adaptado ao
biotipo do trabalhador, fazer alongamentos durante a
jornada de trabalho.
Riscos: Problemas principalmente na coluna cervical que é
a mais atingida em casos de postura inadequada, além de
outros problemas diversos como dores, etc.
Fonte(s) Geradora(s):Posto de Trabalho

TIPO DE EPI

Cadeira com descanço para braço

Descanso para os pés

TIPO DE EPC

Extintor
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IRMÃOS INEU SCHERER
LTDA

Descrição das Atividades

Local de Trabalho: Recepção/Caixa

Observações 

MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS

1 Caixa Registradora 6

2 Computador 6

3 Etiquetadora 1

4 Impressora 6

5 Máquina de Cartão de Crédito 4

6 Telefone 1

Exposições

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI'S)

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA(EPC'S)

http://http://


RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor: Segurança 16

CBO: 5174-20 Função: Vigia Quantidade de colaboradores: 1

Zela pela guarda do patrimônio e exerce a vigilância, percorrendo sistematicamente e inspecionando dependências.

•Não existe nenhuma observação...

Nº Máquina/Equipamento/Implemento QTDE

DATA EXPOSIÇÃO AVALIAÇÃO DADOS DA EXPOSIÇÃO

12/12/2013 Ergonômico -
Exigência de

Postura

Tipo: Qualitativa
Grau de Risco:Leve(1)

EPI'S:Banco para descanso
EPI'S Eficazes: Sim
EPC'S:Extintor
EPC'S Eficazes: Sim
Descrição: Ocorre principalmente em ambientes de
trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente em
pé, como em atividades de vigilância  em setores ou
dependência de empresas.
Sugestões: Alternar períodos de trabalho em pé, Com
pequenas pausas durante a jornada de trabalho, Usar
cadeiras, bancos, etc., Fazer alongamentos durante a
jornada de trabalho.
Riscos: Problemas principalmente na coluna cervical que é
a mais atingida em casos de postura inadequada, além de
outros problemas diversos como dores, etc.
Fonte(s) Geradora(s):Posto de Trabalho

TIPO DE EPI

Banco para descanso

TIPO DE EPC

Extintor
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IRMÃOS INEU SCHERER
LTDA

Descrição das Atividades

Local de Trabalho: Segurança

Observações 

MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS

1 Lanterna 1

2 Telefone 1

Exposições

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI'S)

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA(EPC'S)
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10 - METAS E PRIORIDADES DE CONTROLE

As metas, prioridades de controle e recomendações foram feitas a partir de observações
realizadas nos locais de trabalho dos funcionários da empresa, analisando todos os fatores
relacionados a estes ambientes de trabalho, sendo resumidos conforme as tabelas a seguir:

10.1 -  CRITÉRIOS:

CRITÉRIOS 1 (um) PONTO 3 (três) PONTOS 5 (cinco) PONTOS

10.2 - PRIORIDADES DE CONTROLE:

N TOTAL CAUSA AÇÕES E
M
E
R
G
Ê
N
C
I
A

R
I
S
C
O

C
O
N
T
R
O
L
E

F
A
C
I
L
I
D
A
D
E

I
N
V
E
S
T
I
M
E
N
T
O

L.
T.

PRAZO
(meses)
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CRITÉRIOS PARA O ESTABELECIMENTO DE PRIORIDADES

Controle Não necessita medidas de
controle.

Necessita medidas de controle e
elas já existem. Reavaliar ou
continuar monitorando.

É imprescindível que existam
medidas de controle e elas não
existem.

Emergência Não é necessário pressa em
solucionar o problema.

Solucionar o problema o mais
rápido possível.

É necessário ação imediata para
solucionar o problema.

Facilidade O problema é muito difícil de ser
resolvido.

Existe alguma dificuldade em
resolver o problema.

O problema é resolvido
facilmente.

Investimento É necessário grande
investimento para resolver o
problema.

É necessário pouco investimento
para resolver o problema.

Não é necessário investimento
para resolver o problema.

Limite de Tolerância(LT) Os valores encontrados são
menores que o valor de nível de
ação ou não é necessário
avaliação.

Os valores encontrados são
menores que o LT, mas maiores
que o nível de ação.

Os valores encontrados
superam o nível de ação, o LT e
o valor teto.

Risco Provavelmente não afetará a
segurança e a saúde, mas é
uma não-conformidade.

Podem causar lesão ou doença
com danos significativos a saúde
e a propriedade.

Pode causar lesões ou doenças
severas, perda das instalações
ou a morte.

PRIORIDADES DE CONTROLE

1 675 Máquinas e Equipamentos 1) Outra Ação - Recomenda se fazer o
aterramento de máquinas e
equipamentos conforme NR 12, ítens
12.14, 12.15, 12.16

3 5 5 3 1 3 8

2 405 Sanitários 1) Outra Ação - Recomenda se
adequação dos sanitário do depósito
conforme NR 24, ítens 24.1.3 e 24.1.9

3 3 3 5 3 1 3

http://http://


10.3 - PLANO DE AÇÕES

1 1) Outra Ação - Recomenda se fazer o aterramento de máquinas e
equipamentos conforme NR 12, ítens 12.14, 12.15, 12.16

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

        

2 1) Outra Ação - Recomenda se adequação dos sanitário do
depósito conforme NR 24, ítens 24.1.3 e 24.1.9

x
 

x
 

x
 

                  

10.4 - AÇÕES/CONSIDERAÇÕES IMEDIATAS

Equipamentos de Proteção Individual Treinamento  Equipamento de Proteção Individual conforme NR- 6

Exames Periódicos Outra Ação  Recomenda se realizar os exames médicos periódicos
conforme PCMSO.

Máquinas e Equipamentos Treinamento  MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NR12

Prevenção e Combate a Incêndio Outra Ação  Recomenda se que os locais onde estejam os extintores de
combate a incêndio, permaneçam desobstruídos conforme NR 23.
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N AÇÃO(ÕES) D
E
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J
A
N
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A
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A
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R

M
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I

J
U
N

J
U
L

A
G
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S
E
T

O
U
T

N
O
V

CAUSA AÇÃO(ÕES)/CONSIDERAÇÃO(ÕES) 
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11 - REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS

Deverá ser mantido pelo empregador ou instituição um registro de dados, estruturado de
forma a constituir um histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do PPRA.

O registro de dados deverá estar sempre disponível aos colaboradores interessados ou
seus representantes e para as autoridades competentes.

O registro de dados refere-se ao documento base composto de relatórios de antecipação
ou de reconhecimento de riscos, laudos técnicos de avaliação quantitativa dos agentes
ambientais, registros de treinamento, entre outros..

O registro de dados deverá ser mantido por um período mínimo de 20 anos, já que este é
o prazo para prescrições das ações cíveis conforme determina o Art. 177 do Código de
Processo Civil (CPC).
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12 - RECOMENDAÇÕES À EMPRESA

A partir do levantamento dos processos e atividades da Empresa IRMÃOS INEU
SCHERER LTDA, das exigências e dos riscos das atividades, do acompanhamento clínico
individual dos empregados, de levantamento epidemiológico, sugerimos a instalação das
medidas sugeridas no PPRA nos prazos estabelecidos.

Exames médicos ocupacionais são a principal forma de monitoramento individual a
respeito das condições de trabalho, mas são assim como qualquer processo terapêutico
instituído, ineficazes para a melhoria das condições de saúde dos trabalhadores, caso as
causas de agravo à saúde advenham das condições de trabalho.

As Empresas preocupadas com a qualidade de vida dos funcionários estão certas de
que para reduzir os acidentes de trabalho, não bastam somente medidas de prevenção e de
segurança. É preciso ter boa saúde para diminuírem as possibilidades de doenças
ocupacionais. O estímulo por parte da empresa é parte estratégica para melhorar a qualidade
de vida do trabalhador
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13 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Programa permanecerá válido enquanto forem mantidas as condições existentes na
empresa por ocasião da vistoria. Quaisquer alterações que venham a ocorrer nas atividades,
planta física e equipamentos exigirão novas análises.

Neste trabalho foram realizadas diversas avaliações sempre considerando as piores
condições de trabalho encontradas e as piores condições de trabalho do local.

As avaliações realizadas para a descrição das funções neste trabalho foram realizadas
de forma quantitativa e qualitativa conforme o tipo de agente insalubre que o colaborador
estava exposto.
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14 - ENCERRAMENTO

Este Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) foi elaborado em
12/12/2013, com levantamentos e recomendações feitas a partir de dados coletados no local da
empresa avaliada.

           O presente PPRA tem sustentação legal na:
           •Lei nº 6.514 de 22/12/1977
           •Portaria Ministerial nº 3.214 de 08/06/1978
           •Portaria Ministerial nº 001 de 08/01/1982
           •Lei nº 5.889 de 08/06/1973
           •Portaria Ministerial nº 3.067 de 12/04/1988
           •CLT em seu Tit. II, Cap. V, Seção XIII, Art. 189, 191, 192, 195
           •CLT em seu Tit. X, Cap. II, Seção IX, Art. 826
           •CPC, Art. 421, 422, 423, 424, 425, 429, 432
           •Lei nº 5.584 de 26/06/1970
           •INSS Lei nº 8.212/91 de 24/07/1991
           •INSS Lei nº 8.213/91 de 24/07/1991
           •INSS Decreto nº 3.048/99 de 06/05/1999
           •INSS/DC nº 084, 087, 094 e 118

Este PPRA foi elaborado pelo Engenheiro em Segurança do Trabalho: João Aloísio
Freitas da Silva,  e  pelo Técnico em Segurança do Trabalho: LILIANI MEDIANEIRA ZULIANI
DA SILVA , após solicitação da IRMÃOS INEU SCHERER LTDA, e está composto de 56 folhas
geradas automaticamente e esta assinada pelos mesmos, pelo representante da empresa e
pelo representante dos funcionários da empresa.

           12 de dezembro de 2013.

......................................................................
Representante dos Funcionários

......................................................................
Representante da Empresa

......................................................................
Técnico em Segurança do Trabalho

......................................................................
Engenheiro em Segurança do Trabalho
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ANEXOS
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