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1 DOS 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 existentes ou que venham a existir no

ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

1.3 Objetivos Específicos

Manter sob controle todos os riscos ambientais existentes nos locais de trabalho, com adoção

de medidas necessárias e suficientes para a eliminação, a minimização ou o controle dos mesmos.

1.4 Meta

Eliminar ou minimizar a exposição dos trabalhadores aos riscos ambientais, levando em

consideração seus Limites de Tolerância da NR 15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e

Emprego, bem como os da ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Higienists, ou

aqueles que venham a ser estabelecidos em negociação coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos

do que os critérios técnicos legais estabelecidos.

2 DAS RESPONSABILIDADES

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.

2.1 Do Empregador

Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA, como atividade permanente da

empresa ou instituição;

2.2 Dos Trabalhadores

Colaborar e participar na implantação e execução do PPRA;

Seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do PPRA;

Informar ao superior hierárquico direto ocorrências que, a seu julgamento, possam implicar

riscos à saúde dos trabalhadores.
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3 DO DESENVOLVIMENTO DO PPRA

O PPRA será desenvolvido em etapas:

1ª Etapa: Antecipação e reconhecimento dos riscos;

2ª Etapa: Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle;

3ª Etapa: Avaliação dos riscos (avaliação quantitativa e avaliação qualitativa) e da exposição

dos trabalhadores;

4ª Etapa: Implementar de medidas de controle e avaliação de sua eficácia;

5ª Etapa: Monitoramento da exposição aos riscos;

6ª Etapa: Registro e divulgação dos dados.

4 DO REGISTRO, DA MANUTENÇÃO E DA DIVULGAÇÃO DO PPR A

4.1 Registro

Deverá ser mantido pelo empregador ou instituição durante no mínimo 20 (vinte) anos, um

registro de dados, estruturados de forma a constituir um histórico administrativo e técnico do

desenvolvimento do PPRA.

4.2 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.

4.3 Divulgação

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

competentes, em arquivo do SESMT (quando houver).

As informações sobre o PPRA serão fornecidas aos trabalhadores através de palestras

proferidas pelo SESMT (quando houver) ou outros meios de comunicação interna da empresa.

4.4 Planejamento

A execução do planejamento anual, das metas e das prioridades será definida pela contratante,

com base na sugestão de cronograma anual das ações do PPRA. (em anexo)
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5 DOS 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 tempos 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 ionizastes e não-

ionizantes, bem como o infra-som e ultra-som.

b) Agentes Químicos – todas as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no

organismo pela via respiratória em forma de poeiras, fumos, névoas, neblinas, 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 – Bactérias, fungos, bacilos, vírus, protozoários e micro organismos

geneticamente modificados ou não.

6 DO LEVANTAMENTO DE DADOS

Para o desenvolvimento do PPRA, foram realizadas avaliações qualitativas (análise do local de

trabalho) e avaliações quantitativas (com instrumentos de medição técnicas descritos abaixo),

permitindo o levantamento dos riscos ambientais as que estão expostos os trabalhadores.

Os dados obtidos nas medições técnicas estão dispostos em tabelas e planilhas, descritas no

item 10 (reconhecimento e análise dos riscos ambientais) e item 14 (anexos) deste documento.

Equipamentos utilizados nas avaliações quantitativas:

DOSÍMETRO QUEST 400 – Quest Technologies;
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7 DOS NÍVEIS DE AÇÃO

Para fins deste programa, 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.

Caracteriza-se de acordo com a NR 09, nível de ação para as seguintes situações:

a) agentes químicos, a metade dos limites de exposição ocupacional considerados de acordo

com a alínea “c” do subitem 9.3.5.1 desde norma.

b) agente físico, ruído, será considerada a dose de 0,5 (dose superior a 50 %), conforme critério

estabelecido na NR 15, anexo I, item 6.

8 DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA

É considerado limite de tolerância, conforme NR 15, item 15.1.5, a concentração ou

intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não

causará dano a saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral.

Estes limites estão dispostos na NR 15 e seus anexos, descritos abaixo:

Anexo nº1 – Limites de Tolerância para Ruído Contínuo ou Intermitente

Anexo nº 2 – Limites de Tolerância para Ruído de Impacto

Anexo nº 3 – Limites de Tolerância para Exposição ao Calor

Anexo nº 4 – (Revogado)

Anexo nº 5 – Radiações Ionizantes

Anexo n 6 – Trabalho sob Condições Hiperbáricas

Anexo nº 7 – Radiações Não-Ionizantes

Anexo nº 8 – Vibrações

Anexo nº 9 – Frio

Anexo nº 10 – Umidade

Anexo nº 11 – Agentes Químicos cuja Insalubridade é caracterizada por limite de tolerância e inspeção

no local de trabalho

Anexo nº 12 – Limites de Tolerância para Poeiras Minerais

Anexo nº 13 – Agentes Químicos

Anexo nº 14 – Agentes Biológicos
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9 DAS MEDIDAS DE CONTROLE

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:

a) identificação, na fase de antecipação, de risco potencial à saúde;

b) constatação, na fase de reconhecimento de risco evidente à saúde;

c) quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores excederem

os valores dos limites previstos na NR-15 ou, na ausência destes os valores limites de exposição

ocupacional adotados pela ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Higyenists, ou

aqueles que venham a ser estabelecidos em negociação coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos

do que os critérios técnico-legais estabelecidos;

d) quando, através do controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo causal entre danos

observados na saúde os trabalhadores e a situação de trabalho a que eles ficam expostos.

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

recomendamos a adoção das mesmas, respeitando a seguinte hierarquia:

- 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.
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10 CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA

10.1 Perfil da Empresa

Razão Social: COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES DE TOROPI LTDA.

FILIAL – SÃO PEDRO DO SUL

Endereço': Rua José Bonifácio, 216.- Bairro Rivera.

Cidade/Estado: São Pedro do Suli/RS

CEP: 97.400.000

Telefone: (55) 3276 1414

CNPJ: 88.668.090/0002-15

10.2 Classificação de Atividade Econômica (CNAE)

Atividade:  Beneficiamento de Arroz.

Código Atividade: 10.61-9

Grau de Risco: 03 (Três), conforme Quadro 1 da NR-4

10.3 Distribuição dos colaboradores

Nº Total de Colaboradores: 37 (Trinta e sete )

QUADRO FUNCIONAL

SETOR/FUNÇÃO N.º DE COLABORADORES
Escritório( Administrativo )

Auxiliar de Escritório 01
Gerente de Produção 01
Engenheiro Agrónomo 01
Técnico Agrícola 01
Serviços de Limpeza 02

Armazém
Carregador ( armazém ) 03
Armazenista 22
Molineiro 02
Operador de Docagem 01
Secador de Cereais 01

Motorista de Caminhão
Motorista 01

Manutenção reparo de Máquinas
Manutenção 01
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11 RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

DESCRIÇÃO FÍSICA

ÁREA FÍSICA: 200m2 FORRO: Laje VENTILAÇÃO: N Janelas basculantes e portasA  ar condicionado

ESTRUTURA: Alvenaria COBERTURA: Metálica ILUMINAÇÃO: N Janelas e portas A Fluorescente

PÉ DIREITO: 4M PISO: Parque OBS:
N – Natural / A – Artificial

11.1 SETOR: ADMINISTRAÇÃO

11.1.1 FUNÇÃO: GERENTE DE PRODUÇÃO. Nº COLABORADORES: 01

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS : Gerenciar o pessoal, planejar organizar e supervisionar as atividades desenvolvi dadas, controlar as despesas, aten-

dimento ao publico, controlar as contas a pagar, fazer cobranças, compra e venda de produtos agrícolas e venda de insumos e sementes.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA TRABALHO : Telefone, computador e material de escritório.

MEDIDA(S) DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTE(S) : --

MEDIDA(S) DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTE(S) : --

ANÁLISE 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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11.1.2 FUNÇÃO: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO Nº COLABORADORES: 01

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS : LANÇAR NOTAS FISCAIS, CADASTRAR PRODUTOS PARA A VENDA, LANÇAR PRODUTOS NO ESTO-

QUE (GRÃOS), LIBERAR CREDITO PARA COMPRAS AOS ASSOCIADOS,  REALIZAR ATIVIDADES DE RECEPÇÃO, ATENDIMENTO AO

TELEFONE, REALIZAR SERVIÇOS REFERENTES A SEFIP, DIRF, RAIS, CAGED, FECHAMENTO DO CARTÃO PONTO, LANÇAMENTO DE

HORAS EXTRAS.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA TRABALHO : Telefone, computador e material de escritório.

MEDIDA(S) DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTE(S) : --

MEDIDA(S) DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTE(S) : --

ANÁLISE 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.

11.1.3 FUNÇÃO: ENGENHEIRO AGRONOMO  Nº COLABORADORES: 01

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS : Realizar as atividades e acompanhamento as lavouras, esclarecer duvidas sobre produtos, regulagem de máquinas e

implementos agrícolas, controlar o estoque de defensivos agrícolas auxiliar no recebimento e armazenamento de grãos, responsabilidade técnica sobre os

defensivos, auxilia na compra dos produtos, realizar relatórios para IBAMA E FEPAM.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA TRABALHO : Telefone, computador e material de escritório.

MEDIDA(S) DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTE(S) : --

MEDIDA(S) DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTE(S) : Respirador semi facial descartável com filtro mecânico, CA 12375.classe PFF1, luvas

de segurança contra agentes mecânicos e químicos CA 6659

ANÁLISE 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.



11

11.1.4 FUNÇÃO: SERVENTE DE LIMPEZA Nº COLABORADORES: 02

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS : Realizar a limpeza do ambiente de trabalho, varrer, passar pano, tirar pó, preparar o cafezinho.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA TRABALHO : balde, pano, vassoura .

MEDIDA(S) DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTE(S) :--

MEDIDA(S) DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTE(S) : Luvas de latex CA 6659

ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Tipo: QUIMÍCO 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)

CERA LÍQUIDA -
Destac- Alquil

benzeno sulfato de
sódio.

DETERGENTE -
Tixan YPÊ-

tensoativo Aniônico
alcalinizante.

ALVEJANTE -
Qboa – hipoclorito

de sódio

Produtos utilizados
na limpeza dos

ambientes

Via aérea
(nariz, boca)

Via cutânea
(pele)

Avaliação
qualitativa –
ambiente de

trabalho

N.A. Intermitente -- -- Luvas de latex CA 6659 S

Nível de Ação – NR 13 -- --

Limite de Tolerância – NR 15 Anexo 13

Danos a saúde -Mal estar, desmaio

Ações preventivas

FONTE --

TRAJETÓRIA Sempre realizar as atividades de limpeza com o ambiente ventilado.

INDIVÍDUO Treinar os funcionários periodicamente sobre a necessidade e maneira correta de uso, manutenção e higienização do EPI.
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11.2 BALANÇA

11.2.1 FUNÇÃO: OPERADOR DE DOCAGEM Nº COLABORADORES: 01

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS : Receber os caminhões carregados que chegam á Cooperativa, efetuando sua pesagem.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA TRABALHO : Balança e material de escritório.

MEDIDA(S) DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTE(S) : --

MEDIDA(S) DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTE(S) : --

ANÁLISE 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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11.3 ARMAZÉM

11.3.1 FUNÇÃO: CARREGADOR ARMAZÉM Nº COLABORADORES: 03

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS : Realizar serviços de carga e descarga de caminhões, responsáveis pela limpeza e organização nos diversos setores

da área de produção, realizar os serviços de limpeza e organização dos silos, trabalhar como auxiliar em todos os setores da produção, entregar a mistura da

ração e mercadorias.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA TRABALHO : Chupim, Esteira ROLANTE, ELEVADOR DE SACAS.

MEDIDA(S) DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTE(S) :--

MEDIDA(S) DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTE(S) : Protetor auricular CA 7166, Respirador purificador de ar tipo peça semi facial filtrante

para partículas PFF1 CA 12375

ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Tipo: FÍSICO Embasamento Legal: NR 15 Anexo 1.

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 Peneiras e caracóis Via auditiva
Avaliação

quantitativa –
dosimetria de ruído

--
Intermitente no peri odo

de safra
Ocasional entre safra

-- --
Protetor auricular CA

7166 NRRsf 24
S

Nível de Ação – NR 09 80 dB --

Limite de Tolerância – NR 15 Anexo 01 85 dB - 8 horas --

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

Ações Preventivas

FONTE Realizar manutenção preventiva nas máquinas, com o intuito de reduzir o ruído desnecessário na fonte ou substituição das mesmas;

TRAJETÓRIA Enclausurar das fontes geradoras (máquina ou setor de trabalho) de ruído;

INDIVÍDUO Treinar periodicamente os funcionários sobre a forma correta de uso, manutenção e substituição do mesmo quando necessário.

OBS No momento da visita as maquinas não estavam funcionando (entre safra). Será realizado dosimetria no momento que as

maquinas estiverem funcionando.
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Tipo: QUIMÍCO Embasamento Legal: NR 15 Anexo 12

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)

Poeiras orgânicas
(vegetais)

Recebimento de
Grãos

Via aérea
(nariz, boca)

Avaliação
qualitativa –
ambiente de

trabalho

N.A.
Intermitente no período

de safra
Ocasional entre safra

-- --

Respirador purificador de
ar tipo peça semi facial
filtrante para partículas

PFF1 CA 12375

S

Nível de Ação – NR 12 -- --

Danos a saúde - Alergia e problemas respiratórios

Ações preventivas

FONTE Estudar a possibilidade de instalar sistema de coleta de pó (exaustor).

TRAJETÓRIA

INDIVÍDUO Treinar os funcionários periodicamente sobre a necessidade e maneira correta de uso, manutenção e higienização do EPI.

Tipo: QUIMÍCO Embasamento Legal: NR 15 e NR33.

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)

Gases tóxicos

Decomposição da
matéria orgânica

(grãos) em espaços
confinados

Via aérea
(nariz, boca)

Avaliação
qualitativa –
ambiente de

trabalho

N.A. Ocasional -- -- -- --

Nível de Ação – NR 09 -- --

Danos a saúde - Intoxicação e óbito.

Ações preventivas

FONTE Instituir sistema de ventilação e exaustão.

TRAJETÓRIA

INDIVÍDUO Treinar e capacitar os trabalhadores para trabalhos em espaços confinados. Fornecer EPI adequado para atividade e treinar os funcionários
periodicamente sobre a necessidade e maneira correta de uso, manutenção e higienização do EPI.
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11.3.2 FUNÇÃO: ARMAZENISTA Nº COLABORADORES: 22

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS : Realizar serviços de carga e descarga de caminhões, responsáveis, responsáveis pela limpeza e organização nos

diversos setores da área de produção, realizar os serviços de limpeza e organização dos silos, trabalham como auxiliar em todos os setores da produção,

entregar a mistura da ração e mercadorias.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA TRABALHO : Chupim, ESTERA  ROLANTE, ELEVADOR DE SACAS.

MEDIDA(S) DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTE(S) :--

MEDIDA(S) DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTE(S) : Protetor auricular CA 7166, Respirador purificador de ar tipo peça semi facial filtrante

para partículas PFF1 CA 12375

ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Tipo: FÍSICO Embasamento Legal: NR 15 Anexo 1.

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 Peneiras e caracóis Via auditiva
Avaliação

quantitativa –
dosimetria de ruído

--
Intermitente no peri odo

de safra
Ocasional entre safra

-- --
Protetor auricular CA

7166 NRRsf 24
S

Nível de Ação – NR 09 80 dB --

Limite de Tolerância – NR 15 Anexo 01 85 dB - 8 horas --

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

Ações Preventivas

FONTE Realizar manutenção preventiva nas máquinas, com o intuito de reduzir o ruído desnecessário na fonte ou substituição das mesmas;

TRAJETÓRIA Enclausurar das fontes geradoras (máquina ou setor de trabalho) de ruído;

INDIVÍDUO Treinar periodicamente os funcionários sobre a forma correta de uso, manutenção e substituição do mesmo quando necessário.

OBS No momento da visita as maquinas não estavam funcionando (entre safra). Será realizado dosimetria no momento que as

maquinas estiverem funcionando.
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Tipo: QUIMÍCO Embasamento Legal: NR 15 Anexo 12

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)

Poeiras orgânicas
(vegetais)

Recebimento de
Grãos

Via aérea
(nariz, boca)

Avaliação
qualitativa –
ambiente de

trabalho

N.A.
Intermitente no período

de safra
Ocasional entre safra

-- --

Respirador purificador de
ar tipo peça semi facial
filtrante para partículas

PFF1 CA 12375

S

Nível de Ação – NR 12 -- --

Danos a saúde - Alergia e problemas respiratórios

Ações preventivas

FONTE Estudar a possibilidade de instalar sistema de coleta de pó (exaustor).

TRAJETÓRIA

INDIVÍDUO Treinar os funcionários periodicamente sobre a necessidade e maneira correta de uso, manutenção e higienização do EPI.

Tipo: QUIMÍCO Embasamento Legal: NR 15 e NR33.

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)

Gases tóxicos

Decomposição da
matéria orgânica

(grãos) em espaços
confinados

Via aérea
(nariz, boca)

Avaliação
qualitativa –
ambiente de

trabalho

N.A. Ocasional -- -- -- --

Nível de Ação – NR 09 -- --

Danos a saúde - Intoxicação e óbito.

Ações preventivas

FONTE Instituir sistema de ventilação e exaustão.

TRAJETÓRIA

INDIVÍDUO Treinar e capacitar os trabalhadores para trabalhos em espaços confinados. Fornecer EPI adequado para atividade e treinar os funcionários
periodicamente sobre a necessidade e maneira correta de uso, manutenção e higienização do EPI.
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11.4 TRANSPORTE

11.4.1 FUNÇÃO: MOTORISTA Nº COLABORADORES: 02

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS : Realizar a condução dos caminhões, para entregar os produtos aos clientes na carga e descarga os caminhão.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA TRABALHO : Caminhão Mercedes Benz 1620

MEDIDA(S) DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTE(S) :--

MEDIDA(S) DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTE(S) : --

ANÁLISE 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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11.5 MANUTENÇÃO

11.5.1 FUNÇÃO: MANUTENÇÃO REPARAÇÃO DE MAQUÍNAS Nº COLABORADORES : 01

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS : Realizar a manutenção corretiva preventiva das máquinas da industria, também fabrica secadeira, realizar a

manutenção dos silos, maquinas equipamentos da filial e matriz, ocasionalmente realiza a aplicação dos pesticidas.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA TRABALHO : esmerilhadeira, poli corte, furadeira, poli corte,

MEDIDA(S) DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTE(S) :--

MEDIDA(S) DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTE(S) : Protetor auricular CA 7166, Máscara de solda de segurança CA 3702, Avental de raspa

de couro CA 11317, luvas de raspa de couro CA 4581, Respirador semi facial descartável com filtro mecânico, CA 12375.classe PFF1,Cinto trava quedas

CA 8109

ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Tipo: FÍSICO Embasamento Legal: NR 15 Anexo 1.

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

Lixadeira,
esmerilhadeira

furadeira
poli corte

Via auditiva
Avaliação

quantitativa –
dosimetria de ruído

83.2 dB Intermitente -- --
Protetor auricular CA

7166 NRRsf 24
S

Nível de Ação – NR 09 80 dB Segundo intensidade acima citada, a mesma ultrapassa o nível de ação sendo necessárias a adoção de ações preventivas.

Limite de Tolerância – NR 15 Anexo 01 85 dB - 8 horas Não ultrapassou o limite de tolerância estabelecido pela NR 15 Anexo 1.

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

Ações Preventivas

FONTE Realizar manutenção preventiva nas máquinas, com o intuito de reduzir o ruído desnecessário na fonte ou substituição das mesmas;

TRAJETÓRIA Enclausurar das fontes geradoras (máquina ou setor de trabalho) de ruído;

INDIVÍDUO Treinar periodicamente os funcionários sobre a forma correta de uso, manutenção e substituição do mesmo quando necessário.
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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)

Radiação não
ionizantes Solda elétrica

Via aérea
(nariz, olhos )

Avaliação
qualitativa –
ambiente de

trabalho

N.A. Intermitente -- --

Máscara de solda de
segurança CA 3702

Avental de raspa de couro
CA 11317

luvas de raspa de couro
CA 4581

S

Nível de Ação – NR 12 -- --

Danos a saúde - Problemas respiratórios, queimaduras

Ações preventivas

FONTE Quando for realizar sua atividades, sempre em local arejado e ventilado.

TRAJETÓRIA Utilizar biombos quando for realizar sua atividades.

INDIVÍDUO Treinar os funcionários periodicamente sobre a necessidade e maneira correta de uso, manutenção e higienização do EPI.

Tipo: QUIMÍCO 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)

Fumos metálicos
Soldagem
(elétrica)

Via aérea
(nariz, boca )

Avaliação
qualitativa –
ambiente de

trabalho

N.A. Intermitente -- --

Respirador semi facial
descartável com filtro
mecânico, CA
12375.classe PFF1

S

Nível de Ação – NR 12 -- --

Danos a saúde - Doenças pulmonares, intoxicação, tontura

Ações preventivas

FONTE Estudar a possibilidade de instalar sistema de exaustão localizada, para filtragem dos fumos da solda.

TRAJETÓRIA Realizar as atividades em local ventilado e arejado.

INDIVÍDUO Treinar os funcionários periodicamente sobre a necessidade e maneira correta de uso, manutenção e higienização do EPI.
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Tipo: QUIMÍCO Embasamento Legal: NR 15 Anexo 12

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)

Poeiras orgânicas
(vegetais)

Manutenção dos
equipamentos

Via aérea
(nariz, boca)

Avaliação
qualitativa –
ambiente de

trabalho

N.A. Intermitente -- --

Respirador purificador de
ar tipo peça semi facial
filtrante para partículas

PFF1 CA 12375

S

Nível de Ação – NR 12 -- --

Danos a saúde - Alergia e problemas respiratórios

Ações preventivas

FONTE Estudar a possibilidade de instalar sistema de coleta de pó (exaustor).

TRAJETÓRIA

INDIVÍDUO Treinar os funcionários periodicamente sobre a necessidade e maneira correta de uso, manutenção e higienização do EPI.

O Funcionário Manutenção reparação de máquinas Responsável, é o funcionário que coloca a pastilha do gás toxin, na rosca

transportadora. Caso haja a necessidade de entrado no silo, o funcionário que realizar esta atividade, deverá realizar primeiro a ventilação do

local e ainda dispor e utilizar de forma obrigatória, equipamento de proteção individual (EPI) como: respirador com ar mandado ou autônomo,

óculos de segurança, luva de segurança e vestimenta de segurança., calçado de segurança e cinto de segurança.
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11.6 BENEFICIAMENTO

11.6.1 FUNÇÃO: MULINEIRO Nº COLABORADORES: 02

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS : Ensacar os resíduos, os resíduos, cuidar se esta descascando, separando e polindo o arroz, regular o seletron, cuidar

das peneiras.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA TRABALHO : Maquina seletora, pré limpeza, sacadoras.

MEDIDA(S) DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTE(S) :--

MEDIDA(S) DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTE(S) : Protetor auricular  CA 7166

ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Tipo: FÍSICO Embasamento Legal: NR 15 Anexo 1.

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
Maquina de pré

limpeza, elevadores
seleção de grãos

Via auditiva
Avaliação qualitativa
ambiente do trabalho

--
Intermitente no peri odo

de safra
Ocasional entre safra

-- --
Protetor auricular CA

7166 NRRsf 24
S

Nível de Ação – NR 09 80 dB --

Limite de Tolerância – NR 15 Anexo 01 85 dB - 8 horas --

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

Ações Preventivas

FONTE Realizar manutenção preventiva nas máquinas, com o intuito de reduzir o ruído desnecessário na fonte ou substituição das mesmas;

TRAJETÓRIA Enclausurar das fontes geradoras (máquina ou setor de trabalho) de ruído;

INDIVÍDUO Treinar periodicamente os funcionários sobre a forma correta de uso, manutenção e substituição do mesmo quando necessário.

OBS No momento da visita as maquinas não estavam funcionando (entre safra). Será realizado dosimetria no momento que as

maquinas estiverem funcionando.

Tipo: QUIMÍCO Embasamento Legal: NR 15 Anexo 12

Agente ou Fonte geradora ou Vias de penetração Metodologia Intensidade e Exposição EPC's existentes EPI's existentes
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Fator de Risco Atividade geradora no organismo utilizada concentração Tipo Eficaz
(S/N)

Tipo Eficaz
(S/N)

Poeiras orgânicas
(vegetais)

Recebimento de
Grãos

Via aérea
(nariz, boca)

Avaliação
qualitativa –
ambiente de

trabalho

N.A.
Intermitente no periodo

de safra
Ocasional entre safra

-- --

Respirador purificador de
ar tipo peça semi facial
filtrante para partículas

PFF1 CA 12375

S

Nível de Ação – NR 12 -- --

Danos a saúde - Alergia e problemas respiratórios

Ações preventivas

FONTE Estudar a possibilidade de instalar sistema de coleta de pó (exaustor).

TRAJETÓRIA

INDIVÍDUO Treinar os funcionários periodicamente sobre a necessidade e maneira correta de uso, manutenção e higienização do EPI.

Tipo: QUIMÍCO Embasamento Legal: NR 15 e NR33.

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)

Gases tóxicos

Decomposição da
matéria orgânica

(grãos) em espaços
confinados

Via aérea
(nariz, boca)

Avaliação
qualitativa –
ambiente de

trabalho

N.A. Ocasional -- -- -- --

Nível de Ação – NR 09 -- --

Danos a saúde - Intoxicação e óbito.

Ações preventivas

FONTE Instituir sistema de ventilação e exaustão.

TRAJETÓRIA

INDIVÍDUO Treinar e capacitar os trabalhadores para trabalhos em espaços confinados. Fornecer EPI adequado para atividade e treinar os funcionários
periodicamente sobre a necessidade e maneira correta de uso, manutenção e higienização do EPI.
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11.6.2FUNÇÃO: SECADOR DE SEREAIS Nº COLABORADORES: 01

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS : Controlar A ATEMPERATURA DOS FORNOS, CARREGAR E DESCARREGAR OS SECADORES, FAZER A

LIMPEZA NA AREA DOS SECADORES, SECAR GRÃOS, CUIDAR  MOTOR RES E FOGO.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA TRABALHO : Maquina  DE PRÉ LIMPEZA, SECADOR DE GRÃOS.

MEDIDA(S) DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTE(S) :--

MEDIDA(S) DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTE(S) : Protetor auricular CA 7166

ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Tipo: FÍSICO Embasamento Legal: NR 15 Anexo 1.

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
Maquina de pré

limpeza, elevadores
seleção de grãos

Via auditiva
Avaliação qualitativa
ambiente do trabalho

--
Intermitente no peri odo

de safra
Ocasional entre safra

-- --
Protetor auricular CA

7166 NRRsf 24
S

Nível de Ação – NR 09 80 dB --

Limite de Tolerância – NR 15 Anexo 01 85 dB - 8 horas --

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

Ações Preventivas

FONTE Realizar manutenção preventiva nas máquinas, com o intuito de reduzir o ruído desnecessário na fonte ou substituição das mesmas;

TRAJETÓRIA Enclausurar das fontes geradoras (máquina ou setor de trabalho) de ruído;

INDIVÍDUO Treinar periodicamente os funcionários sobre a forma correta de uso, manutenção e substituição do mesmo quando necessário.

OBS No momento da visita as maquinas não estavam funcionando (entre safra). Será realizado dosimetria no momento que as

maquinas estiverem funcionando.
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Tipo: QUIMÍCO Embasamento Legal: NR 15 Anexo 12

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)

Poeiras orgânicas
(vegetais)

Recebimento de
Grãos

Via aérea
(nariz, boca)

Avaliação
qualitativa –
ambiente de

trabalho

N.A.
Intermitente no periodo

de safra
Ocasional entre safra

-- --

Respirador purificador de
ar tipo peça semi facial
filtrante para partículas

PFF1 CA 12375

S

Nível de Ação – NR 12 -- --

Danos a saúde - Alergia e problemas respiratórios

Ações preventivas

FONTE Estudar a possibilidade de instalar sistema de coleta de pó (exaustor).

TRAJETÓRIA

INDIVÍDUO Treinar os funcionários periodicamente sobre a necessidade e maneira correta de uso, manutenção e higienização do EPI.

Tipo: QUIMÍCO Embasamento Legal: NR 15 e NR33.

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)

Gases tóxicos

Decomposição da
matéria orgânica

(grãos) em espaços
confinados

Via aérea
(nariz, boca)

Avaliação
qualitativa –
ambiente de

trabalho

N.A. Ocasional -- -- -- --

Nível de Ação – NR 09 -- --

Danos a saúde - Intoxicação e óbito.

Ações preventivas

FONTE Instituir sistema de ventilação e exaustão.

TRAJETÓRIA

INDIVÍDUO Treinar e capacitar os trabalhadores para trabalhos em espaços confinados. Fornecer EPI adequado para atividade e treinar os funcionários
periodicamente sobre a necessidade e maneira correta de uso, manutenção e higienização do EPI.
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11.6.3 FUNÇÃO: TÉCNICO AGRÍCOLA Nº COLABORADORES: 01

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS : Dar assistência técnica em em lavora, realizar projetos, atuar como agente de fomento na agropecuária, atuar na

aplicação adequada de defensivos agrícolas,atuar no preparo e conservação do solo, acompanhar as atividades de culturas animais, atender clientes a

campo, emitir receituários, auxiliar o engenheiro agrônomo, regular máquinas e implementos agrícolas.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA TRABALHO : Material,de expediente.

MEDIDA(S) DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTE(S) :--

MEDIDA(S) DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTE(S) : --

ANÁLISE 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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12 AÇÕES PREVENTIVAS

NR 1 - Disposições gerais:

1.7 Cabe ao empregador:

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

trabalho;

b) elaborar ordens de serviço 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;

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 4 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho:

De acordo com o dimensionamento previsto na referida NR, a Empresa está desobrigada a manter em

funcionamento o SESMT.
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NR 5 - Comissão interna de prevenção de acidentes - CIPA:

A Empresa deverá manter em funcionamento uma CIPA, de acordo com o dimensionamento previsto

na NR 5 e descrito a seguir, de acordo com a legislação.

Quadro I

Dimensionamento da CIPA

GRUPOS 30 a 50

C-2
Efetivos 1

Suplentes 1

OBS: Os membros efetivos e suplentes terão representantes dos Empregadores e Empregados.

* As atividades econômicas integrantes dos grupos estão especificadas por CNAE nos Quadros II e III

da NR 5.

Quadro II

Agrupamento de setores econômicos pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas -

CNAE, para dimensionamento de CIPA

GRUPO - C-2 -  10.61-9

Quadro III

Relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, com correspondente

agrupamento para dimensionamento de CIPA

CNAE Descrição da Atividade Grupo

10.61-9 Beneficiamento de arroz C-2

N.º de Empregados
no Estabelecimento

N.º de Membros
da CIPA
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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, com o respectivo C.A. (Certificado de Aprovação) expedido

pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), nas seguintes circunstâncias:

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

completa proteção contra riscos;

- Enquanto medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas;

- Para atender as situações de emergência.

CONSIDERAÇÕES SOBRE EPI

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

administrativas em vigor e envolver no mínimo:

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

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

conforto oferecido segundo avaliação do trabalhador usuário;

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

as limitações de proteção que o EPI oferece;

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

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

condições de proteção originalmente estabelecidas;

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

dos EPIs utilizados para os riscos ambientais;

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

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

f) adotar ficha individual de EPI para comprovação da entrega e controle estatístico, na qual

conste, no mínimo, a data do fornecimento, o número do CA e assinatura do funcionário usuário.

EPI OBJETIVO

PROTETOR
AUDITIVO

Proteção contra ruído. Observar sempre o nível de atenuação do equipamento - NRR
sf.

Creme de proteção de
segurança

(Luva química)

Proteção para a pele (mãos) devido ao contato com produtos químicos.
Ex. lubrificação de máquinas, etc...

Luvas de segurança
algodão tricotadas

Proteção para as mãos para realizar de trabalhos abrasivos e contatos eventuais com
superfícies quentes.
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Camiseta e jaleco Proteção física para o colaborador.

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

Óculos  DE
SEGURANÇA

Proteção para os olhos devido a possíveis respingos de tintas e outras eventuais
projeções de materiais.

Máscara de proteção
respiratória PFF-1

Proteção com filtro mecânico para poeiras.
Ex.: Carga e descarga de arroz.

Avental de raspa de
couro

Para o contato com material abrasivo.

Cinto trava quedas Para trabalhos em alturas

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

quanto aos EPIs:

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.

NR 08 - Edificações:

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

circulação de pessoas ou a movimentação de materiais.

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.

Os serviços de manutenção e/ou reparos em partes de instalações elétricas, sob tensão, só

podem ser executadas por profissionais qualificados, devidamente treinados, em cursos especializados,

com emprego de ferramentas e equipamentos especiais, atendidos os requisitos tecnológicos e as

prescrições previstas no subitem 10.1.2.

Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 KW devem constituir e manter o

Prontuário de Instalações elétricas. Subitem 10.2.4.
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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 13 – Caldeira e vasos de pressão:

Recomenda-se a realização de Inspeção de Segurança anual nos Vasos de Pressão (COMPRESSOR

DE AR, CALDEIRA, AUTOCLAVE), conforme a NR-13, por profissional legalmente habilitado,

devendo ser emitido o seu respectivo Laudo Técnico.

Deverá o operador receber treinamento específico, em conformidade com o item 13.3.5 da referida

NR.

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 assento 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.
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- 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

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 23 - Proteção contra incêndio:

Os extintores de incêndio deverão ser distribuídos de acordo com o PPCI (Plano de Prevenção e

Proteção Contra Incêndio) da empresa.

Inspeção: Mensalmente deverá ser realizada inspeção visual dos extintores de incêndio, verificando-se

seu aspecto externo, os lacres, os manômetros e os bicos das válvulas se não estão entupidos.

Localização: Os extintores deverão ser colocados em local de fácil visualização e acesso e onde haja

menos probabilidade de fogo bloquear o seu acesso, sendo que a parte superior não deverá ser fixada a

mais de 1,60 m acima do piso. Os extintores não deverão ser localizados nas paredes das escadas.

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

uma seta larga, vermelha, com bordas amarelas. Deverá ser pintada de vermelho uma área de no

mínimo 1,00 m (um metro) x 1,00 m (um metro) do piso embaixo do extintor, a qual não poderá ser

obstruída por forma nenhuma.

Treinamento: Deverão ser feitos periodicamente exercícios de alerta e combate ao fogo, sob a direção

de pessoas capazes, como se fosse um caso real de incêndio.

Luminárias : Revisar periodicamente as lâmpadas da empresa de modo a verificar as que estiverem

queimadas. Estas deverão ser trocadas, para proporcionar maior incidência luminosa no ambiente de

trabalho.

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

−−−− Os locais onde se encontrarem instalações sanitárias deverão ser submetidos a processo

permanente de higienização, de sorte que sejam mantidos limpos e desprovidos de quaisquer

odores, durante toda a jornada de trabalho.

−−−− O lavatório deverá ser provido de material para a limpeza, enxugo ou secagem das mãos,

proibindo-se o uso de toalhas coletivas.

−−−− Em todos os locais de trabalho deverá ser fornecida aos trabalhadores água potável, em condições

higiênicas, sendo proibido o uso de recipientes coletivos. Onde houver rede de abastecimento de
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água, deverão existir bebedouros de jato inclinado e guarda protetora, proibida sua instalação em

pias ou lavatórios, e na proporção de 1 (um) bebedouro para cada 50 (cinqüenta) empregados.

−−−− Nas atividades e operações insalubres, bem como nas atividades incompatíveis com o asseio

corporal, que exponham os empregados a poeiras e produtos graxos e oleosos, os armários serão de

compartimentos duplos.

−−−− Os locais de trabalho serão mantidos em estado de higiene compatível com o gênero de atividade.

O serviço de limpeza será realizado, sempre que possível, fora do horário de trabalho e por

processo que reduza ao mínimo o levantamento de poeiras.

−−−− Em todos os estabelecimentos industriais e naqueles em que a atividade exija troca de roupas ou

seja imposto o uso de uniforme ou guarda-pó, haverá local apropriado para vestiário dotado de

armários individuais, observada a separação de sexos.

NR 26 - Sinalização de segurança:

Adoção de sinalização de segurança com objetivo de prevenir acidentes, identificando os

equipamentos de proteção individual, delimitando áreas de risco e advertências contra riscos, entre

outros itens.

NR-33 SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS:

OBJETIVO:  Está norma tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos para identificação

de espaços confinados e o reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos existentes,

de forma a garantir permanentemente a segurança e saúde dos trabalhadores que interagem direta ou

indiretamente nestes espaços.

DEFINIÇÃO: Espaço Confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana

contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para

remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio.

Das Responsabilidades

Cabe ao Empregador:

a) indicar formalmente o responsável técnico pelo cumprimento desta norma;

b) identificar os espaços confinados existentes no estabelecimento;

c) identificar os riscos específicos de cada espaço confinado;

d) implementar a gestão em segurança e saúde no trabalho em espaços confinados, por

medidas técnicas de prevenção, administrativas, pessoais e de emergência e

salvamento, de forma a garantir permanentemente ambientes com condições

adequadas de trabalho;
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e) garantir a capacitação continuada dos trabalhadores sobre os riscos, as medidas de

controle, de emergência e salvamento em espaços confinados;

f) garantir que o acesso ao espaço confinado somente ocorra após a emissão, por escrito,

da Permissão de Entrada e Trabalho, conforme modelo constante no anexo II da NR-33;

g) fornecer às empresas contratadas informações sobre os riscos nas áreas onde

desenvolverão suas atividades e exigir a capacitação de seus trabalhadores;

h) acompanhar a implementação das medidas de segurança e saúde dos trabalhadores

das empresas contratadas provendo os meios e condições para que eles possam atuar

em conformidade com esta NR-33;

i) interromper todo e qualquer tipo de trabalho em caso de suspeição de condição de

risco grave e iminente, procedendo ao imediato abandono do local;

j) garantir informações atualizadas sobre os riscos e medidas de controle antes de cada

acesso aos espaços confinados.

Cabe aos Trabalhadores:

a) colaborar com a empresa no cumprimento desta NR;

b) utilizar adequadamente os meios e equipamentos fornecidos pela empresa;

c) comunicar ao Vigia e ao Supervisor de Entrada as situações de risco para sua

segurança e saúde ou de terceiros, que sejam do seu conhecimento; e

d) cumprir os procedimentos e orientações recebidos nos treinamentos com relação aos

espaços confinados.

Medidas administrativas:

a) manter cadastro atualizado de todos os espaços confinados, inclusive dos desativados,

e respectivos riscos;

b) definir medidas para isolar, sinalizar, controlar ou eliminar os riscos do espaço

confinado;

c) manter sinalização permanente junto à entrada do espaço confinado;

d) implementar procedimento para trabalho em espaço confinado;

e) adaptar o modelo de Permissão de Entrada e Trabalho, previsto no Anexo II da NR-33, às

peculiaridades da empresa e dos seus espaços confinados;

f) preencher, assinar e datar, em três vias, a Permissão de Entrada e Trabalho antes do

ingresso de trabalhadores em espaços confinados;

g) possuir um sistema de controle que permita a rastreabilidade da Permissão de Entrada

e Trabalho;

h) entregar para um dos trabalhadores autorizados e ao Vigia cópia da Permissão de
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Entrada e Trabalho;

i) encerrar a Permissão de Entrada e Trabalho quando as operações forem completadas,

quando ocorrer uma condição não prevista ou quando houver pausa ou interrupção

dos trabalhos;

j) manter arquivados os procedimentos e Permissões de Entrada e Trabalho por cinco

anos;

k) disponibilizar os procedimentos e Permissão de Entrada e Trabalho para o

conhecimento dos trabalhadores autorizados, seus representantes e fiscalização do

trabalho;

A Permissão de Entrada e Trabalho é válida somente para cada entrada.

É vedada a realização de qualquer trabalho em espaços confinados de forma

individual ou isolada.

� O Supervisor de Entrada deve desempenhar as seguintes funções:

a) emitir a Permissão de Entrada e Trabalho antes do início das atividades;

b) executar os testes, conferir os equipamentos e os procedimentos contidos na Permissão de Entrada e

Trabalho;

c) assegurar que os serviços de emergência e salvamento estejam disponíveis e que os

meios para acioná-los estejam operantes;

d) cancelar os procedimentos de entrada e trabalho quando necessário; e

e) encerrar a Permissão de Entrada e Trabalho após o término dos serviços.

� O Vigia deve desempenhar as seguintes funções:

a) manter continuamente a contagem precisa do número de trabalhadores autorizados no

espaço confinado e assegurar que todos saiam ao término da atividade;

b) permanecer fora do espaço confinado, junto à entrada, em contato permanente com os trabalhadores

autorizados;

c) adotar os procedimentos de emergência, acionando a equipe de salvamento, pública ou privada,

quando necessário;

d) operar os movimentadores de pessoas; e

e) ordenar o abandono do espaço confinado sempre que reconhecer algum sinal de alarme, perigo,

sintoma, queixa, condição proibida, acidente, situação não prevista ou quando não puder desempenhar

efetivamente suas tarefas, nem ser substituído por outro Vigia.

Todos os trabalhadores autorizados e Vigias devem receber capacitação periodicamente, a cada doze

meses.
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A capacitação deve ter carga horária mínima de dezesseis horas, ser realizada dentro do horário de

trabalho.

Todos os Supervisores de Entrada devem receber capacitação específica, com carga horária mínima de

quarenta horas, a cada doze meses.

NOTA:

Prazo para implementação das recomendações: curto (60 dias).

SÍMBOLO DE ESPAÇOS CONFINADOS
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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.

10.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE RISCOS DE INCÊNDIO/EXPLOSÃO DE POEIRAS

VEGETAIS E TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS

10.1.1. RISCO DE INCÊNDIO/EXPLOSÃO

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

dos processos de limpeza, secagem e beneficiamento de cereais apresenta o risco de explosão. Para tal,

a empresa deve implantar medidas de prevenção para o controle do pó e das fontes de ignição, visto

que para ocorrer uma explosão são necessárias as condições favoráveis da poeira, oxigênio e uma

fonte de ignição.

a) Medidas de prevenção para controle do pó:

- Instalar um sistema de exaustão eficaz nos pontos geradores de poeira, tais como: máquinas de pré-

limpeza, elevadores, silos, etc.

- Realizar limpezas constantes (safra e entressafra) através de aspiração ou umedecimento da poeira

depositada sobre as máquinas, equipamentos, paredes, janelas e piso (nunca deve-se usar vassouras e

ar comprimido, porque a concentração da poeira aumenta).

b) Medidas de prevenção para o controle das fontes de ignição:

- Instalação de separadores de metais nas coifas de entrada dos produtos para evitar faíscas provocadas

por materiais estranhos (parafusos,etc...);

- Aterrar eletricamente os motores e outros equipamentos (eletricidade estática);

- Proibir o hábito de fumar nos ambientes laborais e designar fumódromos, devidamente sinalizados e

em áreas abertas;

- Realizar limpezas periódicas nas roscas sem-fim, para evitar que o acúmulo do pó provoque atritos

das lâminas com a carcaça;

- Controlar os serviços a quente (corte e soldagens), através da observação dos seguintes itens antes da

realização do processo:
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- Desligar todas as máquinas nas proximidades;

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

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

- O material combustível deve ser removido;

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

Quedas:

Decorrente da realização de trabalhos em altura superiores a 2 metros e em poços de elevadores,

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

armazenamento, etc. de guarda-corpo vertical, devendo ser devidamente afixado na estrutura do

equipamento. Da mesma forma, as passarelas sobre silos e elevadores devem ser providas de guarda-

corpo horizontal, com as seguintes características:

ter altura de 0,90m (noventa centímetros), no minimo;

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

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

Quando não for possível a instalação de guarda corpo na execução de atividades em altura superior a 2

metros e que ofereçam risco de queda, os trabalhadores devem fazer uso de cinto de segurança tipo

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

d) Eletricidade: Recomenda-se a realização de manutenções preventivas na rede elétrica, aterramento

de máquinas e equipamentos, e especial atenção para fiação com emendas, sobrecarga e fiação solta no

chão, conforme determinações da NR-10.

Os serviços de manutenção e/ou reparos em partes de instalações elétricas, sob tensão, só podem ser

executadas por profissionais qualificados, devidamente treinados, em cursos especializados, com

emprego de ferramentas e equipamentos especiais, atendidos os requisitos tecnológicos e as

prescrições previstas no subitem 10.1.2 da NR-10. É imprescindível o uso de luvas de proteção

adequada à voltagem da rede elétrica.

Treinamentos e Palestras:  Recomenda-se a implementação de um Programa para treinamento dos

colaboradores através de Cursos e Palestras (quando da admissão e periodicamente para promover a

reciclagem) de modo a conscientizar os mesmos quanto as recomendações de segurança, de modo a

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.
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OBS: Quanto aos prazos para implementação das recomendações citadas no documento,

esclarecemos que:

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

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

LONGO PRAZO: 180 dias a contar da data de entrega do programa.
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13 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,05 de Novembro de 2009.

Dr. José Gabriel Paim da Silva
Hermiton José de Vargas

Médico do Trabalho
Técnico em Segurança no Trabalho

CRM - 10354
MTE 003012.0
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14. ANEXOS

ANEXO I - DOSIMETRIAS DE RUÍDO
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ANEXO II - MODELO DE FICHA DE ENTREGA DE EQUIPAMENT O 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 EPI's 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.
·- 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 V – SUGESTÃO DE CRONOGRAMA ANUAL DE AÇÕES DO PPRA

Item Normas Regulamentadoras Ações
Ano 2009 Ano 2010

Jul Ago Set Out Nov Dez Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
1.

NR 09
PPRA / Documento Base Elaboração

2. PPRA / Documento Base Avaliação anual

3.
NR 07

PCMSO Elaboração

4. PCMSO Revisão

5. PCMSO Relatório Anual

5.
NR 01 Ordens de serviço por função

Elaborar

6. Treinamento

7. NR 05 Designado Treinamento

8. NR 06 Equipamento de proteção individual Treinamento

9. NR 07 Exames periódicos Atualizar

10.
NR 10 Instalações elétricas

Aterramento

Laudo por Profissional Habilitado

NR 12
Partes móveis Proteção

Máquinas e equipamentos Aterramento

NR 13 Relatório de Inspeção Relatório anual

NR 17 Ergonomia Treinamento

NR 23
Prevenção e Combate a Incêndio Treinamento

Recarga dos extintores Providenciar

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.


