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1. ASPECTOS GERAIS

1.1– 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

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

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.
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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:

•Dosimetro de ruído Quest 400 – INSTRUTHERM
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7. CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA

7.1 Perfil da Empresa

Empresa: BK CONSTRUÇÕES LTDA.

Endereço: Avenida Borges de Medeiros, 1875, Centro- Santa Maria /RS.

CEP: 97200-000

Telefone: (55) 3223 1999

CNPJ: 72523863/0001-54

7.2 CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)

Atividade: Construção de Edifícios.

Código de Atividade: 41.20-4

GRAU DE RISCO: 03 (TRÊS), CONFORME QUADRO 1 DA NR-4

7.3 DISTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES E FASE DA OBRA

N.º Total de Colaboradores: 69 (Sessenta e nove )

Fase da Obra: Alvenaria, salpico reboco colocação de abertura e piso. 

Nome da Obra: Obra 511 - Piacenza.

Endereço da Obra : Avenida Maurício Sirotski Sobrinho.

Entrada rua Came lha / Rua dos Lírios 354 Bairro Passo da Areia.

QUADRO FUNCIONAL

FUNÇÕES Nº DE FUNCIONÁRIOS
Mestre Obras 01

Almoxarifado 02

Pedreiro 28

Servente 29

Betoneiro 06

Servente (Carpinteiro) 01

Grueiro 01

Guincheiro 01
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8. RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

8.1 FUNÇÃO: MESTRE OBRAS. N.º COLABORADORES: 01

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Supervisionar os funcionários,  determinar  as suas tarefas e  as metas  de trabalho,  verificar a falta  de 

matéria-prima e ferramentas de trabalhos, organizar a limpeza dos canteiros de obras, lembretes e orientações quanto aos riscos no trabalho.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA TRABALHO: Trena, Metro.

DESCRIÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Tipo: FISICO Embasamento Legal: NR 15 Anexo 01

Agente ou
Fator de Risco

Fonte geradora ou 
Atividade 
geradora

Vias de penetração 
no organismo

Metodologia 
utilizada

Intensidade e 
concentração Exposição

EPC's existentes EPI's existentes

Tipo Eficaz 
(S/N) Tipo Eficaz 

(S/N)

Radiações não 
ionizantes (Raios 

UV)

Trabalho a céu 
aberto

Via Cutânea
(pele)

Avaliação 
qualitativa 

(Ambiente de 
trabalho)

N.A Intermitente - - Capacete CA 10750 S

Danos a saúde: - Fadiga, cansaço, mal estar , tontura.

Recomendações: - Tornar obrigatório o uso de capacete e protetor solar, bem como evitar o trabalho sem camisa.
- Treinamento quanto a importância do uso dos EPI's. Implementação a curto prazo.
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8.2 FUNÇÃO: ALMOXARIFE N.º COLABORADORES: 02

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Controlar de estoque, solicitar os materiais para a obra, distribuição,  entrega e  controle de matéria-

prima e EPI´s.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA TRABALHO: Materiais diverso do almoxarifado.

DESCRIÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

ATRAVÉS DA ANÁLISE DO AMBIENTE DE TRABALHO E DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNÇÃO, VERIFICOU-SE QUE A 

MESMA NÃO ESTA EXPOSTA A AGENTES físicos, químicos e biológicos CONFORME NR 09, ITEM 9.1.5
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8.3 FUNÇÃO: PEDREIRO N.º COLABORADORES: 28

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: .  Realizar alvenaria, recorte e colocação de piso, auxiliar na concretagem de vigas e lajes, reboco interno 

e externo, confecção de guinchos, montagem de andaimes e jaús, colocação de pedra e fundação, utilizando na execução das suas atividades, 

bate estaca, vibrador, régua, plumo, colher

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA TRABALHO: vibrador, régua, plumo, colher

DESCRIÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Tipo: QUÍMICO Embasamento Legal: NR 15 Anexo 13

Agente ou
Fator de Risco

Fonte geradora ou 
Atividade 
geradora

Vias de 
penetração no 

organismo

Metodologia 
utilizada

Intensidade e 
concentração Exposição

EPC's existentes EPI's existentes

Tipo Eficaz 
(S/N) Tipo Eficaz 

(S/N)

Álcalis cáusticos Cimento Via Cutânea
(pele)

Avaliação 
qualitativa 

(Ambiente de 
trabalho)

NA Habitual e 
permanente - - Luvas de látex

CA 1555 S

Danos a saúde: - Dermatites de contato

Recomendações: - Tornar obrigatório o uso de luva de látex
- Treinamento quanto a importância do uso dos EPI's

Tipo: FÍSICO Embasamento Legal: NR 15 Anexo 07

Agente ou
Fator de Risco

Fonte geradora ou 
Atividade 
geradora

Vias de 
penetração no 

organismo

Metodologia 
utilizada

Intensidade e 
concentração Exposição

EPC's existentes EPI's existentes

Tipo Eficaz 
(S/N) Tipo Eficaz 

(S/N)

Radiações não 
ionizantes (Raios 

UV)

Trabalho a céu 
aberto

Via Cutânea
(pele)

Avaliação 
qualitativa 

(Ambiente de 
trabalho)

N.A Intermitente - S Capacete CA 10750 S

Danos a saúde: - Dermatites de contato

Recomendações: - Tornar obrigatório o uso de capacete e protetor solar, bem como evitar o trabalho sem camisa.
- Treinamento quanto a importância do uso dos EPI's. Implementação a curto prazo.
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8.4 FUNÇÃO: SERVENTE N.º COLABORADORES: 29

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Auxiliar em todas atividades pertinentes da obra, retirada dos entulhos, abrir as valas para preparo das formas, 

levar os blocos e tijolos ao pedreiro,preparar a massa, realizar o aterro dos quadros.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA TRABALHO: pá, carinho, encha da  

DESCRIÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Tipo: FISICO Embasamento Legal: NR 15 Anexo 07

Agente ou
Fator de Risco

Fonte geradora ou 
Atividade 
geradora

Vias de penetração 
no organismo

Metodologia 
utilizada

Intensidade e 
concentração Exposição

EPC's existentes EPI's existentes

Tipo Eficaz 
(S/N) Tipo Eficaz 

(S/N)

Radiações não 
ionizantes (Raios 

UV)

Trabalho a céu 
aberto

Via Cutânea
(pele)

Avaliação 
qualitativa 

ambiente de 
trabalho

N.A Intermitente - - Capacete CA 10750 S

Danos a saúde: - Dermatites de contato.

Recomendações - Tornar obrigatório o uso de capacete e protetor solar, bem como evitar o trabalho sem camisa.
- Treinamento quanto a importância do uso dos EPI's. Implementação a curto prazo.

Tipo:QUIMICO Embasamento Legal: NR 15 Anexo 13

Agente ou
Fator de Risco

Fonte geradora ou 
Atividade 
geradora

Vias de penetração 
no organismo

Metodologia 
utilizada

Intensidade e 
concentração Exposição

EPC's existentes EPI's existentes

Tipo Eficaz 
(S/N) Tipo Eficaz 

(S/N)

Álcalis cáusticos Cimento Via Cutânea (pele)

Poeiras Inalação poeiras 
inorgânicas

Via Aérea 
(nariz / boca)

Avaliação 
qualitativa  – 
Ambiente de 

trabalho

N.A. Intermitente - -

Luvas de latex CA 1555

Respirador purificador de ar 
semi facial para partículas 

PFF1 CA 445 ou 5658

S

Danos a saúde: - Irritação nas vias respiratórias, intoxicações, dermatites de contato

Recomendações: - Treinar os funcionários periodicamente sobre a necessidade e maneira correta de uso, manutenção e higienização do EPI. Implementação a curto 
prazo.
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8.5 FUNÇÃO: BETONEIRO N.º COLABORADORES: 06

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Responsável pela execução (mistura) da argamassa para alvenaria, argamassa para revestimento de 

pisos e paredes, e eventualmente o concreto, usando para mistura o cimento, cal, areia, brita, aditivos e água.

Responsável pela vistoria, conservação e revisões periódicas do equipamento.

Tendo ou constando alguma alteração, deve comunicar o Engenheiro da obra ou ao Técnico de Segurança para que seja providenciado o 

conserto junto ao profissional habilitado.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS OPERADORES DE BETONEIRA.

- Geovane Martins, Jocemar da Silva Garcia, João Paulo da Cruz, Ananias Veiga, Paulo Ricardo Santos, Cezar Ubiratan Martins, Jorge 

Alves Góes.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS   PARA TRABALHO  : Betoneira

DESCRIÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Tipo: FISICO Embasamento Legal: NR 15 Anexo 01

Agente ou 
Fator de Risco

Fonte geradora ou 
Atividade 
geradora

Vias de 
penetração no 

organismo

Metodologia 
utilizada

Intensidade e 
concentração Exposição

EPC's existentes EPI's existentes

Tipo Eficaz 
(S/N) Tipo Eficaz 

(S/N)

Ruído Betoneira Via Aérea
(ouvido)

Avaliação 
quantitativa 

(Ambiente de 
trabalho)

Anexo 
dosimetria de 

ruído 
85.8dB

Intermitente - -

Protetor auricular 
inserção
CA 5745
NRRsf 17

S

Danos a saúde: - Perda auditiva induzida por ruído ocupacional - PAIRO.

Recomendações: - Utilizar obrigatoriamente protetores auriculares a partir do nível de ação (dose de ruído 0,5 = 80 dB). Implementação a curto prazo.
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Tipo: FISICO Embasamento Legal: NR 15 Anexo 07

Agente ou
Fator de Risco

Fonte geradora ou 
Atividade 
geradora

Vias de penetração 
no organismo

Metodologia 
utilizada

Intensidade e 
concentração Exposição

EPC's existentes EPI's existentes

Tipo Eficaz 
(S/N) Tipo Eficaz 

(S/N)

Radiações não 
ionizantes (Raios 

UV)

Trabalho a céu 
aberto

Via Cutânea
(pele)

Avaliação 
qualitativa 

ambiente de 
trabalho

N.A Intermitente - - Capacete CA 10750 S

Danos a saúde: - Dermatites de contato.

Recomendações - Tornar obrigatório o uso de capacete e protetor solar, bem como evitar o trabalho sem camisa.
- Treinamento quanto a importância do uso dos EPI's. Implementação a curto prazo.

Tipo:QUIMICO Embasamento Legal: NR 15 Anexo 13

Agente ou
Fator de Risco

Fonte geradora ou 
Atividade 
geradora

Vias de penetração 
no organismo

Metodologia 
utilizada

Intensidade e 
concentração Exposição

EPC's existentes EPI's existentes

Tipo Eficaz 
(S/N) Tipo Eficaz 

(S/N)

Álcalis cáusticos Cimento Via Cutânea (pele)

Poeiras Inalação poeiras 
inorgânicas

Via Aérea 
(nariz / boca)

Avaliação 
qualitativa  – 
Ambiente de 

trabalho

N.A. Intermitente - -

Luvas de latex CA 1555
Respirador purificador de ar 
semi facial para partículas 

PFF1 CA 445 ou 5658

S

Danos a saúde: - Irritação nas vias respiratórias, intoxicações, dermatites de contato

Recomendações: - Treinar os funcionários periodicamente sobre a necessidade e maneira correta de uso, manutenção e higienização do EPI. Implementação a curto 
prazo.
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8.6 FUNÇÃO: SERVENTE (CARPINTEIRO) N.º COLABORADORES: 01

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Confecções  e desmonte de formas, montagem de lajes, confecção de painéis, auxiliar no transporte de 

ferragens, auxiliar na concretagem da laje e atividades de fundações, auxiliar na limpeza do canteiro, através da retirada de madeiras após a 

desforma e outros.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA TRABALHO: serra-circular, martelo.

DESCRIÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Tipo: FISICO Embasamento Legal: NR 15 Anexo 01

Agente ou 
Fator de Risco

Fonte geradora ou 
Atividade 
geradora

Vias de 
penetração no 

organismo

Metodologia 
utilizada

Intensidade e 
concentração Exposição

EPC's existentes EPI's existentes

Tipo Eficaz 
(S/N) Tipo Eficaz 

(S/N)

Ruído Serra Circular Via Aérea
(ouvido)

Avaliação 
quantitativa 

(Ambiente de 
trabalho)

Anexo 
dosimetria de 

ruído 
91.3dB

Eventual - -

Protetor auricular 
inserção
CA 5745
NRRsf 17

S

Danos a saúde: - Perda auditiva induzida por ruído ocupacional - PAIRO.

Recomendações: - Utilizar obrigatoriamente protetores auriculares a partir do nível de ação (dose de ruído 0,5 = 80 dB). Implementação a curto prazo.

Tipo: FÍSICO Embasamento Legal: NR 15 Anexo 07

Agente ou
Fator de Risco

Fonte geradora ou 
Atividade 
geradora

Vias de 
penetração no 

organismo

Metodologia 
utilizada

Intensidade e 
concentração Exposição

EPC's existentes EPI's existentes

Tipo Eficaz 
(S/N) Tipo Eficaz 

(S/N)

Radiações não 
ionizantes (Raios 

UV)

Trabalho a céu 
aberto

Via Cutânea
(pele)

Avaliação 
qualitativa 

(Ambiente de 
trabalho)

N.A Intermitente - S Capacete CA 10750 S

Danos a saúde: - Dermatites de contato

Recomendações: - Tornar obrigatório o uso de capacete e protetor solar, bem como evitar o trabalho sem camisa.
- Treinamento quanto a importância do uso dos EPI's. Implementação a curto prazo.
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Tipo: QUÍMICO Embasamento Legal: NR 15 Anexo 13

Agente ou
Fator de Risco

Fonte geradora ou 
Atividade geradora

Vias de penetração 
no organismo

Metodologia 
utilizada

Intensidade e 
concentração Exposição

EPC's existentes EPI's existentes

Tipo Eficaz 
(S/N) Tipo Eficaz 

(S/N)

Poeira vegetal Inalação poeiras 
vegetais (madeira)

Via Aérea
(nariz / boca)

Avaliação 
quantitativa 

(Ambiente de 
trabalho)

NA Intermitente - -
Respirador 

purificador de ar
CA 5658

S

Danos a saúde: - Alergia respiratória..

Recomendações: - Utilizar obrigatoriamente protetores auriculares a partir do nível de ação (dose de ruído 0,5 = 80 dB). Implementação a curto prazo.

8.7 FUNÇÃO:  GRUEIRO N.º COLABORADORES: 01
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Saber sobre de definições e montagem, instalações e funcionamento da grua.

Pratica operacional e operação, simulação de operação, amarração de cargas, sistema de segurança da grua.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA TRABALHO:  

DESCRIÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Tipo: FISICO Embasamento Legal: NR 15 Anexo 01

Agente ou
Fator de Risco

Fonte geradora ou 
Atividade 
geradora

Vias de penetração 
no organismo

Metodologia 
utilizada

Intensidade e 
concentração Exposição

EPC's existentes EPI's existentes

Tipo Eficaz 
(S/N) Tipo Eficaz 

(S/N)

Radiações não 
ionizantes (Raios 

UV)

Trabalho a céu 
aberto

Via Cutânea
(pele)

Avaliação 
qualitativa 

(Ambiente de 
trabalho)

N.A Intermitente - - Capacete CA 10750 S

Danos a saúde: - Fadiga, cansaço, mal estar , tontura.

Recomendações: - Tornar obrigatório o uso de capacete e protetor solar, bem como evitar o trabalho sem camisa.
- Treinamento quanto a importância do uso dos EPI's. Implementação a curto prazo.
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8.8 FUNÇÃO:GUINCHEIRO N.º COLABORADORES: 02

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Operar o guincho (elevador e guincho manual), auxiliar na confecção e transporte de vigas de ferro, 

concretagem da laje.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA TRABALHO:  Guincho.

DESCRIÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Tipo: FISICO Embasamento Legal: NR 15 Anexo 01

Agente ou
Fator de Risco

Fonte geradora ou 
Atividade 
geradora

Vias de penetração 
no organismo

Metodologia 
utilizada

Intensidade e 
concentração Exposição

EPC's existentes EPI's existentes

Tipo Eficaz 
(S/N) Tipo Eficaz 

(S/N)

Radiações não 
ionizantes (Raios 

UV)

Trabalho a céu 
aberto

Via Cutânea
(pele)

Avaliação 
qualitativa 

(Ambiente de 
trabalho)

N.A Intermitente - - Capacete CA 10750 S

Danos a saúde: - Fadiga, cansaço, mal estar , tontura.

Recomendações: - Tornar obrigatório o uso de capacete e protetor solar, bem como evitar o trabalho sem camisa.
- Treinamento quanto a importância do uso dos EPI's. Implementação a curto prazo.
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9. MEDIDAS DE CONTROLE

Quanto as medidas de proteção, para prevenir, controlar, neutralizar e/ou eliminar os riscos, 

recomendamos a adoção das seguintes medidas:

- 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;

- se não forem viáveis as medidas sugeridas acima, recomenda-se a adoção de medidas de caráter 

administrativo como afastar do ruído (fisicamente ou redução da jornada de trabalho);

- se não forem viáveis as medidas apresentadas acima, utilizar equipamento de proteção individual - 

EPI.

Portanto,  sempre  que  forem  recomendadas  medidas  de  proteção  individual  deve-se 

primeiramente avaliar as condições de implantação de medidas de proteção coletivas e administrativas.

NR 1 – Disposições   Gerais:   

Cabe ao empregador:

a)  cumprir  e  fazer  cumprir  as  disposições  legais  e  regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do 

trabalho;

b)  elaborar  ordens de  serviço (ver  modelo  em anexo)sobre segurança  e  saúde no trabalho,  dando 

ciência aos empregados por comunicados,cartazes ou meios eletrônicos.

c) informar aos trabalhadores:

I. os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho;

II. os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa;

III.  os  resultados  dos  exames  médicos  e  de  exames  complementares  de  diagnóstico  aos  quais  os 

próprios trabalhadores forem submetidos;

IV. os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho.

d) permitir  que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e 

regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho;

e) determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao 

trabalho.

1.8 Cabe ao empregado:

a) cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho, inclusive as 

ordens de serviço expedidas pelo empregador;
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b) usar o EPI fornecido pelo empregador;

c) submeter-se aos exames médicos previstos nas Normas Regulamentadoras - NR;

d) colaborar com a empresa na aplicação das Normas Regulamentadoras - NR;

1.8.1 Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto no item 

anterior.

NR  5  -  Comissão  interna  de  prevenção  de  acidentes  -  CIPA:   A  Empresa  mantém  em 

funcionamento sua CIPA centralizada de acordo com o previsto na NR 5. 

NR  6  -  Equipamento  de  proteção  individual  -  EPI: A  Empresa  é  obrigada  a  fornecer  aos 

Empregados,  gratuitamente,  EPI  adequado  ao  risco  e  em  perfeito  estado  de  conservação  e 

funcionamento, 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 a situações de emergência.

EPI OBJETIVO

PROTETOR AUDITIVO Proteção auditiva contra possíveis perdas auditivas;
Ex.: Utilização da betoneira e na quebra do piso.

ÓCULOS DE SEGURANÇA Proteção para os olhos contra estilhaços e respingos;
Ex.: Confecção da massa e quebra de piso.

RESPIRADOR P/ POEIRAS Proteção contra poeira  mineral do cimento e cal.
      Ex.: Confecção da massa de cimento.

LUVAS DE RASPA DE 
COURO

Proteção das mãos e dedos contra cortes, arranhões. É usada principalmente na realização de 
serviços grosseiros como transporte de materiais.

OBS: Não usar durante os trabalhos nas máquinas.

CALÇADO DE 
SEGURANÇA (COURO)

Proteção dos pés com objetivo de evitar lesões e ferimentos. 
Ex.: Serviços em geral na empresa

LUVA DE LATÉX  Proteção da pele devido o manuseio de massa de cimento.
Ex.: Serviço de confecção, transporte de massa e reboco. 

CINTO DE SEGURANÇA  Proteção do funcionário quando realizar atividades acima de 2 metros de altura.

OBS: * É OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR: Fornecer gratuitamente os EPI’s adequados ao risco e em perfeitas condições de 

conservação e funcionamento; tornar obrigatório o seu uso e treinar o colaborador sobre o uso adequado.

OBS: * É OBRIGAÇÃO DO EMPREGADO: Usá-lo apenas para finalidade a que se destina; responsabilizar-

se por sua guarda e conservação e comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso.
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NR 10 -  Instalações  elétricas: Todas  as  máquinas  e  equipamentos  que  utilizem energia  elétrica 

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

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

estabelecido na NR-10, subitem 10.2. Implementação a  Curto Prazo.

NR 11 - Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais:

Armazenamento  de  materiais: 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 armazenamento deverá obedecer a requisitos de segurança para cada tipo de material.

- O material empilhado deverá ficar afastado da estrutura lateral a uma distância de no mínimo 0,50 

(cinqüenta centímetros).

NR 12 -  Máquinas e  Equipamentos:  Recomenda-se  a realização de manutenções  periódicas nas 

máquinas e equipamentos com emissão de laudos de modo a prevenir problemas e acidentes. Todas as 

partes  móveis  das máquinas (polias,  correias,  eixos,  engrenagens,  etc.)  onde haja risco de contato 

físico dos trabalhadores e pontos de agarramento, devem ser protegidas de modo a evitar acidentes. 

Todas as manutenções deverão ser executadas com as máquinas paradas, salvo se o movimento for 

indispensável à sua realização.

NR 17 - Ergonomia: Quanto à postura inadequada por permanecer muito tempo em pé ou sentado, 

recomenda-se que os colaboradores procurem manter-se na posição anatômica, ou seja, coluna reta de 

modo a evitar possíveis problemas de coluna; e que haja alternância entre posição sentada / de pé;

- Os postos de trabalho deverão ser planejados de forma a oferecer as melhores condições ergonômicas 

possíveis aos colaboradores,  principalmente nas atividades com predominância do trabalho sentado 

onde deve possuir cadeiras ergonômicas, ou seja, giratória com acento e encosto ajustáveis.

-  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 colaborador deverá sempre flexionar os joelhos, mantendo a 

coluna reta e exercendo o mínimo de esforço sobre a mesma.

- Em atividades com o computador deve-se: posicionar o monitor 50 a 60 centímetros dos olhos; o 

topo  do  monitor  deve  estar  na  altura  dos  olhos  ou  ligeiramente  abaixo;  a  sala  deve  estar  bem 

iluminada;  minimizar  os  reflexos  na  tela  alterando  a  posição  do  monitor  ou  das  luzes;  evitar  o 

ofuscamento;  cuidar  com  luzes  incidindo  direto  sobre  os  olhos  (como  luminárias  de  mesa);  se 
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necessário, utilizar um filtro anti-reflexo na tela do computador; descansos periódicos são importantes 

recomenda-se uma pausa de 10 minutos para cada 50 minutos trabalhados.  O uso do computador 

requer longos períodos com cabeça, olhos e corpo imóveis, o que costuma ser fatigante.

NR 18   Condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção  :  
ÁREAS DE VIVÊNCIA

Os canteiros de obras devem dispor de:

a)Instalações sanitárias; vestiário; alojamento; local de refeições; cozinha, área de lazer (Sobre Áreas 

de Vivência ver demais itens dentro do item 18.4.1).

18.14.24 Grua

18.14.24.1 A ponta da lança e o cabo de aço de levantamento da carga devem ficar, no mínimo, a 3m 

(três  metros)  de qualquer obstáculo  e ter  afastamento  da rede elétrica  que atenda à  orientação da 

concessionária local.

18.14.24.1.2 A área de cobertura da grua, bem como interferências com áreas além do limite da obra, 

deverão estar previstas no plano de cargas respectivo. 

18.14.24.2 É proibida a utilização de grua para o transporte de pessoas. 

18.14.24.4 Antes da entrega ou liberação para início de trabalho com utilização de grua, deve ser 

elaborado um Termo de Entrega Técnica prevendo a verificação operacional e de segurança,  bem 

como o teste de carga, respeitando-se os parâmetros indicados pelo fabricante

18.14.24.5  A operação  da  grua  deve  se  desenvolver  de  conformidade  com as  recomendações  do 

fabricante.

18.14.24.5.1 Toda grua deve ser operada através de cabine acoplada à parte giratória do equipamento 

exceto em caso de gruas automontantes ou de projetos específicos ou de operação assistida

18.14.24.6  É  proibido  qualquer  trabalho  sob  intempéries  ou  outras  condições  desfavoráveis  que 

exponham os trabalhadores a risco

18.14.24.6.1  A  grua  deve  dispor  de  dispositivo  automático  com  alarme  sonoro  que  indique  a 

ocorrência de ventos superiores a 42 Km/h.

18.14.24.6.2  Deve ser  interrompida  a  operação com a grua  quando da  ocorrência  de  ventos  com 

velocidade superior a 42km/h. 

18.14.24.6.3 Somente poderá ocorrer trabalho sob condições de ventos com velocidade acima de 42 

km/h mediante operação assistida
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18.14.24.6.4 Sob nenhuma condição é permitida a operação com gruas quando da ocorrência de ventos 

com velocidade superior a 72 Km/h

18.14.24.7 A estrutura da grua deve estar devidamente aterrada de acordo com a NBR 5410 e 

procedimentos da NBR 5419 e a respectiva execução de acordo com o item 18.21.1 desta NR.

18.14.24.8.2 Não é permitida a presença de pessoas no interior da torre de grua durante o acionamento 

do sistema

18.14.24.9 É proibida a utilização da grua para arrastar peças, içar cargas inclinadas ou em diagonal ou 

potencialmente ancoradas como desforma de elementos pré-moldados

18.14.24.9.1 Nesse caso, o içamento por grua só deve ser iniciado quando as partes estiverem 

totalmente desprendidas de qualquer ponto da estrutura ou do solo. 

18.14.24.10 É proibida a utilização de travas de segurança para bloqueio de movimentação da lança 

quando a grua não estiver em funcionamento.

18.14.24.10.1 Para casos especiais deverá ser apresentado projeto específico dentro das 

recomendações do fabricante com respectiva ART – Anotação de Responsabilidade Técnica.

18.14.24.11 A grua deve, obrigatoriamente, dispor dos seguintes itens de segurança:

a) limitador de momento máximo;

b) limitador de carga máxima para bloqueio do dispositivo de elevação;

c) limitador de fim de curso para o carro da lança nas duas extremidades;

d) limitador de altura que permita frenagem segura para o moitão;

e) alarme sonoro para ser acionado pelo operador em situações de risco e alerta, bem como de 

acionamento automático, quando o limitador de carga ou momento estiver atuando;

f) placas indicativas de carga admissível ao longo da lança, conforme especificado pelo fabricante;

g) luz de obstáculo (lâmpada piloto);

h) trava de segurança no gancho do moitão;

i) cabos-guia para fixação do cabo de segurança para acesso à torre, lança e contra-lança;

j) limitador de giro, quando a grua não dispuser de coletor elétrico;

k) anemômetro;

l) dispositivo instalado nas polias que impeça o escape acidental do cabo de aço;

m) proteção contra a incidência de raios solares para a cabine do operador conforme disposto no item 

18.22.4 desta NR;

n) limitador de curso para o movimento de translação de gruas instaladas sobre trilhos;
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o) guarda-corpo, corrimão e rodapé nas transposições de superfície;

p) escadas fixas conforme disposto no item 18.12.5.10 desta NR;

q) limitadores de curso para o movimento da lança – item obrigatório para gruas de lança móvel ou 

retrátil.

18.14.24.11.1 Para movimentação vertical na torre da grua é obrigatório o uso de dispositivo trava-

quedas.

18.14.24.12 As áreas de carga ou descarga devem ser isoladas somente sendo permitido o acesso às 

mesmas ao pessoal envolvido na operação

18.14.24.13 Toda empresa fornecedora, locadora ou de manutenção de gruas deve ser registrada no 

CREA  -Conselho  Regional  de  Engenharia,  Arquitetura  e  Agronomia,  para  prestar  tais  serviços 

técnicos.

18.14.24.13.1 A implantação, instalação, manutenção e retirada de gruas deve ser supervisionada por 

engenheiro legalmente habilitado com vínculo à respectiva empresa e,  para tais serviços,  deve ser 

emitida ART - Anotação de Responsabilidade Técnica

18.14.24.14 Todo dispositivo auxiliar de içamento (caixas, garfos, dispositivos mecânicos e outros),

independentemente da forma de contratação ou de fornecimento, deve atender aos seguintes requisitos: 

a) dispor de maneira clara, quanto aos dados do fabricante e do responsável, quando aplicável;

b) ser inspecionado pelo sinaleiro ou amarrador de cargas, antes de entrar em uso;

c) dispor de projeto elaborado por profissional legalmente, mediante emissão de ART – Anotação de 

Responsabilidade  Técnica  –  com  especificação  do  dispositivo  e  descrição  das  características 

mecânicas básicas do equipamento.

18.14.24.15 Toda grua que não dispuser  de identificação do fabricante,  não possuir  fabricante  ou 

importador estabelecido ou, ainda, que já tenha mais de 20 (vinte) anos da data de sua fabricação, 

deverá possuir laudo estrutural e operacional quanto à integridade estrutural e eletromecânica, bem 

como, atender às exigências descritas nesta norma, inclusive com emissão de ART - Anotação de 

Responsabilidade Técnica – por engenheiro legalmente habilitado. 

18.14.24.16 Não é permitida a colocação de placas de publicidade na estrutura da grua, salvo quando 

especificado pelo fabricante do equipamento.

18.14.24.17 A implantação e a operacionalização de equipamentos de guindar devem estar previstas 

em um documento denominado “Plano de Cargas” que deverá conter,  no mínimo,  as informações 

constantes do Anexo III desta NR - “PLANO DE CARGAS PARA GRUAS”.
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DEMOLIÇÃO:

a)  Toda  demolição  deve  ser  programada  e  dirigida  por  profissional  legalmente  habilitado  (Sobre 

Demolição ver demais itens dentro do item 18.5).

ESTRUTURAS DE CONCRETO:

a) As formas devem ser projetadas e construídas de modo que resistam às cargas máximas de serviço 

(Sobre Estruturas de Concreto ver demais itens dentro do item 18.9).

MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS DE ALTURA:

a) É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de trabalhadores ou de 

projeção de partículas (Sobre Medidas de Proteção contra Quedas de Altura ver demais itens dentro  

do item 18.13).

ANDAIMES:

a) O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e fixação, deve ser realizado por 

profissional legalmente habilitado. Os andaimes devem ser dimensionados e construídos de modo a 

suportar, com segurança, as cargas de trabalho a que estarão sujeitos (Sobre Andaimes ver demais itens  

dentro do item 18.15).

ALVENARIA, REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS:

a) Devem ser utilizadas técnicas que garantam a estabilidade das paredes de alvenaria da periferia 

(Sobre Alvenaria, Revestimentos e Acabamentos ver demais itens dentro do item  18.17).

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

a) A execução e manutenção das instalações elétricas devem ser realizadas por trabalhador qualificado 

e a supervisão por profissional legalmente habilitado. Somente podem ser realizados serviços nas 

instalações quando o circuito elétrico não estiver energizado. (Sobre Instalações Elétricas ver demais  

itens dentro do item 18.21).

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSSOS:

a) A operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador ou terceiros a riscos só pode ser 

feita  por  trabalhador  qualificado  e  identificado  por  crachá.  (Sobre  Máquinas,  Equipamentos  e  

Ferramentas Diversas ver demais itens dentro do item 18.22).

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:

a) A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco e em 

perfeito estado de conservação e funcionamento, consoante as disposições  contidas na NR 6. (Sobre 

Equipamento de Proteção Individual ver demais itens dentro do item 18.23).
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ARMAZENAGEM E ESTOCAGEM DE MATERIAIS:

a) Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo que não prejudicar o trânsito de pessoas, 

a circulação de materiais, o acesso aos equipamentos de combate a  incêndio, não obstruir portas ou 

saídas de emergência. (Sobre Armazenagem e Estocagem de Materiais ver demais itens dentro do item 

18.24)

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO:

a) É obrigatória a adoção de medidas que atendam de forma eficaz, às necessidades de prevenção e 

combate  a  incêndio para os  diversos setores,  atividades,  máquinas e  equipamentos  do canteiro  de 

obras. (Sobre Proteção contra Incêndio ver demais itens dentro do item  18.26).

TREINAMENTO:

a) Todos os empregados devem receber treinamentos admissional e periódico, visando a garantir a 

execução de suas atividades com segurança (Sobre Treinamento ver demais itens dentro item 18.28).

ORDEM E LIMPEZA:

a) O canteiro de obras deve apresentar-se organizado, limpo e desimpedido, notadamente  nas vias de 

circulação, passagens e escadarias (Sobre Ordem e Limpeza ver demais itens dentro do item  18.29).

TAPUMES E GALERIAS: 

a) É obrigatória a colocação de tapumes ou barreiras sempre que se executarem atividades da indústria 

da construção,  de forma a impedir  o acesso de pessoas  estranhas aos serviços  (Sobre  Tapumes e 

galerias ver demais itens dentro do item  18.30).

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.  

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:
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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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10 - 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, o Departamento de Saúde 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 Maio de 2009.

Dr. Alexandre dos Santos Leite Hermiton José de Vargas
Médico do Trabalho Técnico em Segurança no Trabalho

CRM-18517 Registro MTE n.° 003012.0
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ANEXO I - NÍVEIS DE RUÍDO

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS 

Agente Concentração 
/ Intensidade Exposição Metodologia utilizada Proteção Eficaz

 EPI/ EPC

Ruído
Serra circular 91.3 dB(A) Eventual Avaliação qualitativa

(Dosimetria)
Protetor auricular Concha 

CA:5745
NRRsf 17

* DB = NÍVEL DE RUÍDO SEGUNDO A AVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA.
C.A. 5745 -  17NRRSF DO PROTETOR AUDITIVO  TIPO CONCHA E INSERÇÃO= 17 DB – ANSI S12.6/1997 – 

MÉTODO B – MÉTODO DO OUVIDO REAL – COLOCAÇÃO PELO OUVINTE.
NÍVEL DE RUÍDO FINAL QUE CHEGA AO OUVIDO DO TRABALHADOR =  dB -74.3

LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA 8 
HORAS DE EXPOSIÇÃO 

HABITUAL/PERMANENTE 

NR-15 – ANEXO 1 INSS

85 dB(A) 85 dB(A)

Agente Concentração 
/ Intensidade Exposição Metodologia utilizada Proteção Eficaz

 EPI/ EPC

Ruído
Betoneira 85.8 dB(A) Eventual Avaliação qualitativa

(Dosimetria)
Protetor auricular Concha 

CA:5745
NRRsf 17

* DB = NÍVEL DE RUÍDO SEGUNDO A AVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA.
C.A. 5745 -  17NRRSF DO PROTETOR AUDITIVO  TIPO CONCHA E INSERÇÃO= 17 DB – ANSI S12.6/1997 – 

MÉTODO B – MÉTODO DO OUVIDO REAL – COLOCAÇÃO PELO OUVINTE.
NÍVEL DE RUÍDO FINAL QUE CHEGA AO OUVIDO DO TRABALHADOR =  dB -68.8

LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA 8 
HORAS DE EXPOSIÇÃO 

HABITUAL/PERMANENTE 

NR-15 – ANEXO 1 INSS

85dB(A) 85dB(A)

OBSERVAÇÕES:

•  Segundo a NBR 10152, são considerados 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 permitidos 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 II - MODELO DE FICHA DE ENTREGA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL – EPI - NR-06 DA PORTARIA Nº 25 DE 15/10//2001 DO MTE

Razão Social:  _____________________________________________________________________________

Nome do Funcionário:  ______________________________________________________________________

Função (conforme CTPS):  ___________________________________________________________________

Declaro, para os devidos fins, que recebi os EPI´s abaixo descritos e comprometo-me a:

-Usá-los apenas para a finalidade a que se destinam;

-Responsabilizando-me por sua guarda e conservação;

-Comunicar ao empregador qualquer alteração que os tornem impróprios para o uso;

-Responsabilizar-me pela danificação dos EPIs devido ao uso inadequado ou fora das atividades a que se 

destinam, bem como seu extravio;

-Declaro, também estar ciente que o uso é obrigatório, sob pena de ser punido, conforme CLT, Art. 482, 

letra “H”.

Assinatura do funcionário

Data 
Entrega Tipo EPI Nº CA Data 

Devolução Duração Rubrica
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ANEXO III – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

LOGOTIPO
ORDEM DE SERVIÇO (O.S.)

POR ATIVIDADE
SEGURANÇA DO TRABALHO

 Data Elaboração:

 Data Última Revisão:

Função: Setor:

1. Descrição da Função

2. Riscos Associados às Atividades

3. EPI's de Uso Obrigatório

4. Recomendações
· Atenção e cuidado no manuseio das máquinas e equipamentos, não manter contato direto com partes móveis em movimento.
· Fume somente nos locais permitidos que estão sinalizados.
· Comunique a Direção qualquer irregularidade que possa colocar você ou seus companheiros em risco de acidentes.
· Nunca levantar e transportar materiais que ultrapassem o limite individual (60 Kg), sendo para o transporte contínuo a metade 
deste valor.
· Não remova ou ultrapasse as proteções existentes na obra.
· Use os EPI's designados a sua função.
· Comparecer ao consultório do Médico do Trabalho sempre que solicitado.
5. Procedimentos em caso de acidentes

Todo e qualquer acidente de trabalho, deverá ser comunicado para a Direção da empresa, para que possa ser providenciada a 
emissão da CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho, cujo prazo é de 24 horas.
Obs: O acidente não comunicado, não será considerado para efeitos legais.

6. Observações

· As orientações aqui contidas não esgotam o assunto sobre prevenção de acidentes, devendo ser observadas todas as instruções 
existentes, em especial as Normas e Regulamentos da Empresa.
Não executar qualquer atividade sem treinamento e pleno conhecimento dos riscos e cuidados a serem observados.

Ass. Empresa: Data:

Ass. Funcionário: Data:
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ANEXO IV - CRONOGRAMA ANUAL DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PPRA

Item Atividades Ações Ano 2009 Ano 2010
Jan Fev Març Abril Maio Jan Ferv Mar Abri Maio Junh Julho agsot

1. PPRA 
(Documento Base) Elaboração

2. PPRA Avaliação 
anual

3. PCMSO Elaboração

4. PCMSO Revisão
ATIVIDADES COM AGENDAMENTO A CRITÉRIO DA EMPRESA – TEMAS SUGERIDOS

5 Riscos 
Ambientais
Treinamento

Prevenção e 
Combate a 
Incêndio

Treinamento

6 Uso de EPI Treinamento

7
Prevenção de 
Acidentes de 

trabalho
Treinamento

8 Suporte Básico de 
Vida 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.

Hermiton José de Vargas
Técnico em Segurança no Trabalho

Registro MTE n.° 003012.0
Responsável da empresa
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