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

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

radiações ionizantes e não-ionizantes entre outros.

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

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

pela  natureza  da  atividade  de  exposição  possam  ter  contato  ou  serem  absorvidas  pelo 

organismo através da pele ou por ingestão.

c)  Riscos Biológicos -  são microorganismos tais  como bactérias,  fungos,  bacilos, 

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

5 REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PPRA

5.1 - Registro

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

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

5.2 - Manutenção

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

metas estipuladas no cronograma.

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

eficiência do programa e as medidas de controle implantadas.

c) Controle Médico - os resultados dos exames médicos também serão instrumentos 

para avaliar a eficácia do programa.

5.3 - Divulgação

Todos os dados devem estar à disposição dos empregados, seus representantes legais 

e órgãos competentes, em arquivo na empresa contratante.
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As informações sobre o PPRA devem ser fornecidas aos trabalhadores através de 

palestra proferida pela empresa ou outros meios de comunicação interna da mesma.

5.4 - Planejamento 

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

pela contratante.

6 DO LEVANTAMENTO DE DADOS

Para o desenvolvimento do PPRA, foram realizadas medições técnicas e inspeções 

de segurança nas instalações da empresa, permitindo o levantamento dos riscos ambientais a 

que estão expostos os trabalhadores, tendo em vista seu reconhecimento e adequado controle 

e proteção. 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.

6.1 Equipamentos utilizados nas avaliações quantitativas:

- Luxímetro marca Lutron LX - 102 Light Meter nas avaliações de iluminamento;

- Decibelímetro marca radio shack - sound level meter;

- Calibrador decibelímetro;

- Dosímetro Q-400 marca Quest Technologies;

- Calibrador dosímetro, QC-10 Calibrator.
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7 CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA

7.1 PERFIL DA EMPRESA

Razão social: J.A.  MENEGHETTI  INDÚSTRIA  DE  MÓVEIS  E 

ESQUADRIAS LTDA.

Endereço: Rua Benjamin Santo Zago, 45 - Faxinal do Soturno/RS

CNPJ: 89.889.364/0001-88

I.E.: 048/0000748

Fone: 55 3263-1230 e 3263-2305

7.2 CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)

Código Atividade:    20.22-2

Atividade: Fabricação de esquadrias de madeira, de estruturas de madeira 

e artigos de carpintaria

Grau de Risco:          04, conforme Quadro I da NR-04

7.3 DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS

N.º Total de Funcionários: 18

QUADRO FUNCIONAL

FUNÇÃO No FUNCIONÁRIOS
Serrador 02
Marceneiro 09
Auxiliar de Marceneiro 03
Serralheiro 01
Lixador 01
Pintor 01
Carpinteiro 01
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8 FUNÇÕES E RISCOS AMBIENTAIS ENVOLVIDOS

8.1 FUNÇÃO: SERRADOR

Atividades:  Descarregar caminhões  com torras de madeira,  movimentar  e operar máquinas 

para o beneficiamento da mesma. Ocasionalmente, lubrificar as máquinas e banhar as tábuas com gimo 

anti-mofo.

Tipo: FÍSICO Embasamento Legal: NR-15 - Anexo 1

Agente Fonte Intensidade/
concentração Exposição Danos à saúde Recomendações

Ruído

Motosserra, 
serra-fita e 
serra-
circular 

Conforme 
Anexo II

Habitual e 
permanente

PAIR (Perda 
Auditiva Induzida 
pelo Ruído), 
alterações no SNC 
(nervosismo, 
irritabilidade, 
insônia,...) e no 
organismo 
(hipertensão, 
cefaléia,...)

- Fazer uso constante do 
protetor auditivo fornecido 
durante o desenvolvimento 
das atividades e treinar os 
funcionários expostos 
sobre a importância de uso, 
uso correto, conservação e 
manutenção do EPI.
Prazo: curto.

EPIs/EPC existentes: Protetor auditivo tipo concha, CA 4398 -  NRRsf 14 dB(A).

Tipo: QUÍMICO Embasamento Legal: NR-15 - Anexo 12 

Agente Fonte Intensidade/
concentração Exposição Danos à saúde Recomendações

Poeira 
orgânica (pó 
de madeira)

Desdobrar 
madeiras 
para 
produção de 
móveis e 
esquadrias 

N.A. Habitual e 
intermitente

Alergia, irritação 
das vias aéreas 
superiores 

- Prover as máquinas 
utilizadas de sistema de 
exaustão, de sorte a retirar 
do ambiente laboral a 
poeira antes que a mesma 
atinja a zona de respiração 
dos trabalhadores;

- Caso seja inviável essa 
medida, recomenda-se o 
uso de máscara respiratória 
semi-facial com filtro 
mecânico e treinar os 
usuários sobre o uso 
adequado da mesma.
Prazo: curto.

EPIs/EPC existentes: -
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Tipo: QUÍMICO Embasamento Legal: NR-15 - Anexo 13

Agente Fonte Intensidade/
concentração Exposição Danos à saúde Recomendações

Produto 
químico: 
gimo anti-
mofo**

Banho da 
madeira 
pinus 

N.A. Ocasional
Irritações, 
cefaléia, 
intoxicação

- Durante o banho das 
tábuas, fazer uso dos EPIs 
fornecidos e treinar os 
funcionários expostos sobre 
a importância de uso, uso 
correto, conservação e 
manutenção dos mesmos.
NOTA: A máscara 
adequada é a com filtro de 
carvão ativado.
Prazo: curto.

**Composição: pentaclorofenato de sódio e outros clorofenatos ativos: 18% e inertes: 81%.
EPIs/EPC existentes: 
-  Óculos de segurança (CA 6942 e 10346), máscara respiratória semi-facial com filtro mecânico (CA 446),  
luvas de PVC (CA 1713) e calçado de segurança tipo botina (CA 9703).
Tipo: ERGONÔMICO Embasamento Legal: NR-17

Agente Fonte Intensidade/
concentração Exposição Danos à 

saúde Recomendações

Predomínio 
da postura 
ortostática

Esforço físico

Natureza 
das 
atividades 

Movimentar 
torras e 
tábua de 
madeira

N.A.

Habitual e 
permanente

Intermitente

Problemas de 
coluna 
(cervicalgia, 
lombalgia, 
etc.), fadiga 
precoce

- Realizar treinamento sobre 
posturas adequadas no 
trabalho e levantamento e 
transporte correto de pesos;
- Adotar intervalos de 
descanso em postura diferente 
da de trabalho;
- Realizar exercícios de 
alongamento para membros 
superiores, membros 
inferiores, coluna cervical e 
dorsal por breves períodos, 
durante a jornada de trabalho.

EPIs/EPC existentes: -

Tipo: DE ACIDENTES Embasamento Legal: Normas regulamentadoras

Agente Fonte Intensidade/
concentração Exposição Danos à 

saúde Recomendações

Projeção de 
fagulhas e/ou 
farpas  

Desdobrar 
madeiras N.A. Habitual e 

permanente Lesões oculares

- Fazer uso constante de 
óculos de proteção durante a 
operação da serra-fita, serra-
circular e motosserra ou outras 
que ofereçam risco de 
projeção de fagulhas/farpas.
Prazo: curto.

EPIs/EPC existentes: -
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Tipo: DE ACIDENTES Embasamento Legal: Normas regulamentadoras

Agente Fonte Intensidade/
concentração Exposição Danos à 

saúde Recomendações

Máquinas 
com partes 
móveis sem 
proteção

Polias e 
correias da 
serra-fita e 
disco de corte 
da serra-
circular

N.A. Habitual e 
permanente

Lesões, cortes 
amputações

- Proteger as transmissões de 
força da serra-fita de 
anteparo adequado, bem 
como o disco de corte de 
coifa protetora.
Prazo: curto.

EPIs/EPC existentes: Óculos de segurança (CA 6942 e 10346).

Outras 
situações 

Materiais 
cortantes 
(discos, 
fitas,...)

Manuseio de 
torras e tábuas 
(farpas, 
batidas 
contra)

Serra-fita, 
serra-circular, 
motosserra

N.A. Habitual e 
permanente

Lesões 
dérmicas, 
escoriações

Cortes, 
amputações

- No manuseio da madeira 
fazer uso de luvas de 
proteção resistente à abrasão 
(raspa de couro, nitrilo, 
vaqueta) e calçado de 
segurança impermeável para 
riscos de origem mecânica.
Prazo: curto.

NOTA: Durante a operação das máquinas (serra-fita, serra-circular, motosserra) não recomenda-se o 
uso de luvas.
EPIs/EPC existentes: Luvas de raspa de couro (CA 8394), avental de raspa de couro (CA 3880) e calçado de  
segurança tipo botina (CA 9703)

8.2 FUNÇÕES: MARCENEIRO E AUXILIAR DE MARCENEIRO 

Atividades:  Operar máquinas para plainagem, usinagem, marcação e montagem de móveis e 

esquadrias, e afiar navalhas e serras. Ocasionalmente, realizar o lixamento e polimento dos artefatos 

produzidos.

Tipo: FÍSICO Embasamento Legal: NR-15 - Anexo 1

Agente Fonte Intensidade/
concentração Exposição Danos à saúde Recomendações

Ruído
Serras, 
plainas, 
furadeiras, 
etc.

Conforme 
Anexo II

Habitual e 
permanente

PAIR (Perda 
Auditiva Induzida 
pelo Ruído), 
alterações no SNC 
(nervosismo, 
irritabilidade, 
insônia,...) e no 
organismo 
(hipertensão, 
cefaléia,...)

- Fazer uso constante do 
protetor auditivo fornecido 
durante o desenvolvimento 
das atividades e treinar os 
funcionários expostos 
sobre a importância de uso, 
uso correto, conservação e 
manutenção do EPI.
Prazo: curto.

EPIs/EPC existentes: Protetor auditivo tipo concha, CA 4398 -  NRRsf 14 dB(A).
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Tipo: QUÍMICO Embasamento Legal: NR-15 - Anexo 12 

Agente Fonte Intensidade/
concentração Exposição Danos à saúde Recomendações

Poeira 
orgânica (pó 
de madeira)

Desdobrar 
madeiras 
para 
produção de 
móveis e 
esquadrias 

N.A. Habitual e 
intermitente

Alergia, irritação 
das vias aéreas 
superiores 

- Realizar manutenções 
periódicas no sistema de 
exaustão existente, de sorte 
a garantir a eficácia do 
mesmo e proteção efetiva 
dos trabalhadores.

EPIs/EPC existentes:  Sistema de exaustão acoplado às máquinas que liberam poeira durante o processo.

Tipo: QUÍMICO Embasamento Legal: NR-15 - Anexo 13

Agente Fonte Intensidade/
concentração Exposição Danos à saúde Recomendações

Cola à base 
PVA

Montagem 
dos móveis N.A. Ocasional Alergia, dermatites 

- No manuseio da cola, 
fazer uso de creme de 
proteção dermatológica.

EPIs/EPC existentes:  -

Tipo: ERGONÔMICO Embasamento Legal: NR-17

Agente Fonte Intensidade/
concentração Exposição Danos à 

saúde Recomendações

Predomínio 
da postura 
ortostática

Esforço físico

Natureza 
das 
atividades 

Movimentar 
madeiras, 
móveis e 
esquadrias

N.A.

Habitual e 
permanente

Intermitente

Problemas de 
coluna 
(cervicalgia, 
lombalgia, 
etc.), fadiga 
precoce

- Realizar treinamento sobre 
posturas adequadas no 
trabalho e levantamento e 
transporte correto de pesos;
- Adotar intervalos de 
descanso em postura diferente 
da de trabalho;
- Realizar exercícios de 
alongamento para membros 
superiores, membros 
inferiores, coluna cervical e 
dorsal por breves períodos, 
durante a jornada de trabalho.

EPIs/EPC existentes: Uso de carros-de-mão com 04 rodas. 
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Tipo: DE ACIDENTES Embasamento Legal: Normas regulamentadoras

Agente Fonte Intensidade/
concentração Exposição Danos à 

saúde Recomendações

Projeção de 
fagulhas e/ou 
farpas  

Desdobrar 
madeiras N.A. Habitual e 

permanente Lesões oculares

- Fazer uso constante de 
óculos de proteção durante a 
operação das máquinas que 
ofereçam risco de projeção de 
fagulhas/farpas ou quando 
presente no ambiente da 
produção.
Prazo: curto.

EPIs/EPC existentes: Óculos de segurança (CA 6942 e 10346).

Outras 
situações 

Materiais 
cortantes 
(discos, 
fitas,...)

Manuseio de 
tábuas 
(farpas, 
batidas 
contra)

Serra-fita, 
serra-
circular

N.A. Habitual e 
permanente

Lesões 
dérmicas, 
escoriações

Cortes, 
amputações

- No manuseio da madeira 
bruta fazer uso de luvas de 
proteção resistente à abrasão 
(raspa de couro, nitrilo, 
vaqueta) e calçado de 
segurança impermeável para 
riscos de origem mecânica.
Prazo: curto.

NOTA: Durante a operação das máquinas (serra-fita, serra-circular, motosserra) não recomenda-se o 
uso de luvas.
EPIs/EPC existentes: Luvas de raspa de couro (CA 8394), avental de raspa de couro (CA 3880) e calçado de  
segurança tipo botina (CA 9703)

8.3 FUNÇÃO: SERRALHEIRO

Atividades: Operar máquinas para plainagem, usinagem, marcação e montagem de móveis e 

esquadrias, e afiar navalhas e serras. Ocasionalmente, dobrar, cortar e soldar ferros para produção de 

esquadrias metálicas.

Tipo: FÍSICO Embasamento Legal: NR-15 - Anexo 1

Agente Fonte Intensidade/
concentração Exposição Danos à saúde Recomendações

Ruído
Serras, 
plainas, 
furadeiras, 
etc.

Conforme 
Anexo II

Habitual e 
intermitente

PAIR (Perda 
Auditiva Induzida 
pelo Ruído), 
alterações no SNC 
(nervosismo, 
irritabilidade, 
insônia,...) e no 
organismo 
(hipertensão, 
cefaléia,...)

- Fazer uso constante do 
protetor auditivo fornecido 
durante o desenvolvimento 
das atividades e treinar os 
funcionários expostos 
sobre a importância de uso, 
uso correto, conservação e 
manutenção do EPI.
Prazo: curto.

EPIs/EPC existentes: Protetor auditivo tipo concha, CA 4398 -  NRRsf 14 dB(A).
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Tipo: FÍSICO Embasamento Legal: NR-15 - Anexo 7

Agente Fonte Intensidade/
concentração Exposição Danos à Saúde Recomendações

Radiação não-
ionizante

Solda 
elétrica N.A. Ocasional 

Lesões 
dermatológicas, 
queimaduras 
oculares, 
cataratas, 
câncer, etc.

- Fazer uso constante dos 
EPIs fornecidos durante a 
realização de solda, bem 
como mangotes e perneiras 
de raspa de couro, em 
especial nos casos de 
exposições prolongadas.
Prazo: curto (60 dias)

EPIs/EPC existentes: Calçado de segurança tipo botina (CA 9703), luvas de raspa de couro (CA 8394), 
avental de raspa de couro (CA 3880) e máscara tipo soldador.
Tipo: QUÍMICO Embasamento Legal: NR-15 - Anexo 12 

Agente Fonte Intensidade/
concentração Exposição Danos à saúde Recomendações

Poeira 
orgânica (pó 
de madeira)

Desdobrar 
madeiras 
para 
produção de 
móveis e 
esquadrias 

N.A. Habitual e 
intermitente

Alergia, irritação 
das vias aéreas 
superiores 

- Realizar manutenções 
periódicas no sistema de 
exaustão existente, de sorte 
a garantir a eficácia do 
mesmo e proteção efetiva 
dos trabalhadores.

EPIs/EPC existentes:  Sistema de exaustão acoplado às máquinas que liberam poeira durante o processo.

Tipo: QUÍMICO Embasamento Legal: NR-15 - Anexo 13

Agente Fonte Intensidade/
concentração Exposição Danos à saúde Recomendações

Cola à base 
PVA

Montagem 
dos móveis N.A. Ocasional Alergia, 

dermatites 

- No manuseio da cola, 
fazer uso de creme de 
proteção dermatológica.

EPIs/EPC existentes:  -

Fumos 
metálicos 

Solda 
elétrica N.A. Ocasional --

- Realizar soldagens em 
ambientes abertos e bem 
ventilados. Caso não seja 
possível, implantar capela 
de exaustão. Na 
impossibilidade deste, 
fazer uso de máscara 
respiratória semifacial com 
filtro para fumos metálicos, 
classe PFF2.

EPIs/EPC existentes:  -
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Tipo: ERGONÔMICO Embasamento Legal: NR-17

Agente Fonte Intensidade/
concentração Exposição Danos à 

saúde Recomendações

Predomínio 
da postura 
ortostática

Esforço físico

Natureza 
das 
atividades 

Movimentar 
madeiras, 
móveis e 
esquadrias

N.A.

Habitual e 
permanente

Intermitente

Problemas de 
coluna 
(cervicalgia, 
lombalgia, 
etc.), fadiga 
precoce

- Realizar treinamento sobre 
posturas adequadas no 
trabalho e levantamento e 
transporte correto de pesos;
- Adotar intervalos de 
descanso em postura diferente 
da de trabalho;
- Realizar exercícios de 
alongamento para membros 
superiores, membros 
inferiores, coluna cervical e 
dorsal por breves períodos, 
durante a jornada de trabalho.

EPIs/EPC existentes: Uso de carros-de-mão com 04 rodas.

Tipo: DE ACIDENTES Embasamento Legal: Normas regulamentadoras

Agente Fonte Intensidade/
concentração Exposição Danos à 

saúde Recomendações

Projeção de 
fagulhas e/ou 
farpas  

Desdobrar 
madeiras, 
cortar e 
esmerilhar 
ferros

N.A. Habitual e 
permanente Lesões oculares

- Fazer uso constante de 
óculos de proteção durante a 
operação das máquinas que 
ofereçam risco de projeção de 
fagulhas/farpas ou quando 
presente no ambiente da 
produção.
Prazo: curto.

EPIs/EPC existentes: Óculos de segurança (CA 6942 e 10346).

Outras 
situações 

Materiais 
cortantes 
(discos, 
fitas,...)

Manuseio de 
tábuas 
(farpas, 
batidas 
contra)

Serra-fita, 
serra-
circular

N.A. Habitual e 
permanente

Lesões 
dérmicas, 
escoriações

Cortes, 
amputações

- No manuseio da madeira 
bruta fazer uso de luvas de 
proteção resistente à abrasão 
(raspa de couro, nitrilo, 
vaqueta) e calçado de 
segurança impermeável para 
riscos de origem mecânica.
Prazo: curto.

NOTA: Durante a operação das máquinas (serra-fita, serra-circular, motosserra) não recomenda-se o 
uso de luvas.
EPIs/EPC existentes: Luvas de raspa de couro (CA 8394), avental de raspa de couro (CA 3880) e calçado de  
segurança tipo botina (CA 9703)
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8.4 FUNÇÃO: LIXADOR

Atividades:  Realizar o lixamento e polimento de móveis e esquadrias, sem ou com fundo à 

base de poliuretano. Ocasionalmente, realizar pinturas nos mesmos.

Tipo: FÍSICO Embasamento Legal: NR-15 - Anexo 1

Agente Fonte Intensidade/
concentração Exposição Danos à saúde Recomendações

Ruído Lixadeiras Conforme 
Anexo II

Habitual e 
intermitente

PAIR (Perda 
Auditiva Induzida 
pelo Ruído), 
alterações no SNC 
(nervosismo, 
irritabilidade, 
insônia,...) e no 
organismo 
(hipertensão, 
cefaléia,...)

- Fazer uso constante do 
protetor auditivo fornecido 
durante o desenvolvimento 
das atividades e treinar os 
funcionários expostos 
sobre a importância de uso, 
uso correto, conservação e 
manutenção do EPI.

Prazo: curto.

EPIs/EPC existentes: Protetor auditivo tipo concha, CA 4398 -  NRRsf 14 dB(A).

Tipo: QUÍMICO Embasamento Legal: NR-15 - Anexo 12 

Agente Fonte Intensidade/
concentração Exposição Danos à saúde Recomendações

Poeira 
orgânica (pó 
de madeira e 
do fundo 
PU)

Lixamento 
da madeira 
com ou sem 
fundo à base 
de 
poliuretano

N.A. Habitual e 
intermitente

Alergia, irritação 
das vias aéreas 
superiores 

- Realizar manutenções 
periódicas no sistema de 
exaustão existente, de sorte 
a garantir a eficácia do 
mesmo e proteção efetiva 
dos trabalhadores;

- Fazer uso de máscara 
respiratória com filtro 
mecânico. 

EPIs/EPC existentes:  Sistema de exaustão acoplado às bancadas de lixamento.
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Tipo: ERGONÔMICO Embasamento Legal: NR-17

Agente Fonte Intensidade/
concentração Exposição Danos à 

saúde Recomendações

Predomínio 
da postura 
ortostática

Esforço físico

Natureza 
das 
atividades 

Movimentar 
madeiras, 
móveis e 
esquadrias

N.A.

Habitual e 
permanente

Intermitente

Problemas de 
coluna 
(cervicalgia, 
lombalgia, 
etc.), fadiga 
precoce

- Realizar treinamento sobre 
posturas adequadas no 
trabalho e levantamento e 
transporte correto de pesos;
- Adotar intervalos de 
descanso em postura diferente 
da de trabalho;
- Realizar exercícios de 
alongamento para membros 
superiores, membros 
inferiores, coluna cervical e 
dorsal por breves períodos, 
durante a jornada de trabalho.

EPIs/EPC existentes: Uso de carros-de-mão com 04 rodas.

Tipo: DE ACIDENTES Embasamento Legal: Normas regulamentadoras

Agente Fonte Intensidade/
concentração Exposição Danos à 

saúde Recomendações

Projeção de 
fagulhas e/ou 
farpas  

Uso de jato 
de ar 
comprimido 

N.A. Intermitente Lesões oculares

- Fazer uso constante de 
óculos de proteção durante a 
uso do jato de ar comprimido 
ou quando presente no 
ambiente da produção da 
marcenaria. Prazo: curto.
NOTA: O jato de ar 
comprimido não deve ser 
utilizado sobre o corpo.

EPIs/EPC existentes: Óculos de segurança (CA 6942 e 10346).

Escoriação
Lixamento 
manual dos 
artefatos N.A.

Habitual e 
permanente

Lesões 
dérmicas em 
geral

- No lixamento manual fazer 
uso de luvas de proteção, a 
fim de evitar a agressão da 
lixa sobre a pele;
- Fazer uso de calçado de 
segurança impermeável para 
riscos de origem mecânica.

EPIs/EPC existentes: Calçado de segurança tipo botina (CA 9703).

NOTA:  Quando da realização de pinturas, esse funcionário está exposto também aos riscos 

químicos descritos no subitem 8.5.
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8.5 FUNÇÃO: PINTOR 

Atividades: Realizar pinturas em móveis e, ocasionalmente, lixamento e polimento de móveis 

e esquadrias, sem ou com fundo à base de poliuretano.

Tipo: FÍSICO Embasamento Legal: NR-15 - Anexo 1

Agente Fonte Intensidade/
concentração Exposição Danos à saúde Recomendações

Ruído

Lixadeiras e 
exaustor da 
sala de 
pintura 

Conforme 
Anexo II Ocasional 

PAIR (Perda 
Auditiva Induzida 
pelo Ruído), 
alterações no SNC 
(nervosismo, 
irritabilidade, 
insônia,...) e no 
organismo 
(hipertensão, 
cefaléia,...)

- Fazer uso constante do 
protetor auditivo fornecido 
durante o desenvolvimento 
das atividades e treinar os 
funcionários expostos 
sobre a importância de uso, 
uso correto, conservação e 
manutenção do EPI.
Prazo: curto.

EPIs/EPC existentes: Protetor auditivo tipo concha, CA 4398 -  NRRsf 14 dB(A).

Tipo: QUÍMICO Embasamento Legal: NR-15 - Anexo 13 

Agente Fonte Intensidade/
concentração Exposição Danos à saúde Recomendações

Produtos 
químicos**

Pintura de 
móveis N.A. Habitual e 

intermitente

Alergia, 
irritações, 
dermatites, 
cefaléia, 
intoxicação e 
outros conforme 
o grau de 
exposição

- Fazer uso de óculos de 
proteção modelo ampla 
visão, luvas de PVC ou 
nitrilo e avental durante a 
realização de pinturas, bem 
como da máscara 
respiratória e calçado de 
segurança já fornecidos;
- Treinar os funcionários 
expostos sobre a 
importância de uso, uso 
correto, conservação e 
manutenção do EPI. 
Prazo curto.

**Composição dos produtos químicos:
         - Diluente para PU: hidrocarbonetos aromáticos (exceto benzeno), ésteres, cetonas;

- Catalisador: resina poliuretânica, hidrocarbonetos aromáticos (exceto benzeno), ésteres;
- Fundo acabamento PU: polímero alquídico modificado, hidrocarbonetos aromáticos (exceto benzeno),  

álcoois, ésteres, minerais inertes, agentes tensoativos;
-  Verniz  PU:  polímero  alquídico  modificado,  hidrocarbonetos  aromáticos  (exceto  benzeno),  ésteres,  

ésteres glicólicos, agentes tensoativos;
- Tintas: álcoois, éteres glicólicos, corantes.
Obs: As composições acima são baseadas na ficha de segurança do produto fornecidas pela empresa 

Sayerlack.
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EPIs/EPC existentes:  
EPC: Exaustor instalado na sala de pintura, com ¼ CV;
EPIs:  Máscara  respiratória  com manutenção e  cartucho para  vapores  orgânicos  (CA 7072)  e  calçado de 
segurança tipo botina (CA 9703).
Tipo: ERGONÔMICO Embasamento Legal: NR-17

Agente Fonte Intensidade/
concentração Exposição Danos à 

saúde Recomendações

Predomínio 
da postura 
ortostática

Esforço físico

Natureza 
das 
atividades 

Movimentar 
peças para 
pintura

N.A.

Habitual e 
permanente

Habitual e 
intermitente

Problemas de 
coluna 
(cervicalgia, 
lombalgia, 
etc.), fadiga 
precoce

- Realizar treinamento sobre 
posturas adequadas no 
trabalho e levantamento e 
transporte correto de pesos;
- Adotar intervalos de 
descanso em postura diferente 
da de trabalho;
- Realizar exercícios de 
alongamento para membros 
superiores, membros 
inferiores, coluna cervical e 
dorsal por breves períodos, 
durante a jornada de trabalho.

EPIs/EPC existentes: Uso de carros-de-mão com 04 rodas.

NOTA: Quando da realização de lixamento, esse funcionário está exposto também aos riscos 

químico e de acidentes descritos no subitem 8.4.

8.6 FUNÇÃO: CARPINTEIRO

Atividades: Operar máquinas para plainagem, usinagem, marcação e montagem de móveis e 

esquadrias,  e  afiar  navalhas  e  serras.  Ocasionalmente,  realizar  a  montagem  de  esquadrias  nas 

residências dos clientes.

Tipo: FÍSICO Embasamento Legal: NR-15 - Anexo 1

Agente Fonte Intensidade/
concentração Exposição Danos à saúde Recomendações

Ruído

Serras, 
plainas, 
furadeiras, 
etc.

Conforme 
Anexo II

Habitual e 
intermitente 

PAIR (Perda 
Auditiva Induzida 
pelo Ruído), 
alterações no SNC 
(nervosismo, 
irritabilidade, 
insônia,...) e no 
organismo 
(hipertensão, 
cefaléia,...)

- Fazer uso constante do 
protetor auditivo fornecido 
durante o desenvolvimento 
das atividades e treinar os 
funcionários expostos 
sobre a importância de uso, 
uso correto, conservação e 
manutenção do EPI.
Prazo: curto.

EPIs/EPC existentes: Protetor auditivo tipo concha, CA 4398 -  NRRsf 14 dB(A).
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Tipo: QUÍMICO Embasamento Legal: NR-15 - Anexo 12 

Agente Fonte Intensidade/
concentração Exposição Danos à saúde Recomendações

Poeira 
orgânica (pó 
de madeira)

Desdobrar 
madeiras 
para 
produção de 
móveis e 
esquadrias 

N.A. Habitual e 
intermitente

Alergia, irritação 
das vias aéreas 
superiores 

- Realizar manutenções 
periódicas no sistema de 
exaustão existente, de sorte 
a garantir a eficácia do 
mesmo e proteção efetiva 
dos trabalhadores.

EPIs/EPC existentes:  Sistema de exaustão acoplado às máquinas que liberam poeira durante o processo.

Tipo: QUÍMICO Embasamento Legal: NR-15 - Anexo 13

Agente Fonte Intensidade/
concentração Exposição Danos à 

saúde Recomendações

Cola à base 
PVA

Montagem 
dos móveis N.A. Ocasional Alergia, 

dermatites 

- No manuseio da cola, fazer 
uso de creme de proteção 
dermatológica.

EPIs/EPC existentes:  -

Tipo: ERGONÔMICO Embasamento Legal: NR-17

Agente Fonte Intensidade/
concentração Exposição Danos à 

saúde Recomendações

Predomínio 
da postura 
ortostática

Esforço físico

Natureza 
das 
atividades 

Movimentar 
madeiras, 
móveis e 
esquadrias

N.A.

Habitual e 
permanente

Intermitente

Problemas de 
coluna 
(cervicalgia, 
lombalgia, 
etc.), fadiga 
precoce

- Realizar treinamento sobre 
posturas adequadas no 
trabalho e levantamento e 
transporte correto de pesos;
- Adotar intervalos de 
descanso em postura diferente 
da de trabalho;
- Realizar exercícios de 
alongamento para membros 
superiores, membros 
inferiores, coluna cervical e 
dorsal por breves períodos, 
durante a jornada de trabalho.

EPIs/EPC existentes: Uso de carros-de-mão com 04 rodas.

Tipo: DE ACIDENTES Embasamento Legal: Normas regulamentadoras

Agente Fonte Intensidade/
concentração Exposição Danos à 

saúde Recomendações

Projeção de 
fagulhas e/ou 
farpas  

Desdobrar 
madeiras N.A. Habitual e 

permanente Lesões oculares

- Fazer uso constante de 
óculos de proteção durante a 
operação das máquinas que 
ofereçam risco de projeção de 
fagulhas/farpas ou quando 
presente no ambiente da 
produção.
Prazo: curto.
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EPIs/EPC existentes: Óculos de segurança (CA 6942 e 10346).

Outras 
situações 

Materiais 
cortantes 
(discos, 
fitas,...)

Manuseio de 
tábuas 
(farpas, 
batidas 
contra)

Serra-fita, 
serra-
circular

N.A. Habitual e 
permanente

Lesões 
dérmicas, 
escoriações

Cortes, 
amputações

- No manuseio da madeira 
bruta fazer uso de luvas de 
proteção resistente à abrasão 
(raspa de couro, nitrilo, 
vaqueta) e calçado de 
segurança impermeável para 
riscos de origem mecânica.
Prazo: curto.

NOTA: Durante a operação das máquinas (serra-fita, serra-circular, motosserra) não recomenda-se o 
uso de luvas.
EPIs/EPC existentes: Luvas de raspa de couro (CA 8394), avental de raspa de couro (CA 3880) e calçado de  
segurança tipo botina (CA 9703)

9 MEDIDAS DE CONTROLE

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

seguinte ordem de prioridade:

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

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

nocivo, na sua fonte ou trajetória;

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

jornada de trabalho;

- utilização de equipamento de proteção individual - EPI.

10 RECOMENDAÇÕES GERAIS

NR 1 - Disposições gerais: 

 Cabe ao Empregador, entre outras:

- Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre Segurança e Medicina 

do Trabalho;

-  Elaborar  Ordens de Serviço sobre Segurança e Medicina do Trabalho,  dando ciência  aos 

empregados dos possíveis riscos existentes no ambiente de trabalho.

- Informar aos trabalhadores:

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

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

19



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

foram submetidos;

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

NR 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho: 

 A empresa está desobrigada de implantar e manter em funcionamento a CIPA, de acordo 

com o dimensionamento  previsto  pela  NR-05,  mas  deve  designar  um funcionário  para 

cumprir com o objetivo desta NR, qual seja, prevenção de acidentes e doenças decorrentes 

do trabalho. 

NR 6 - Equipamentos 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;
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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.

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

empregados, quanto aos EPIs:

* É OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR: 

-Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade; 

-Exigir seu uso;

-Fornecer ao trabalhador somente EPIs aprovados pelo órgão competente em matéria de 

segurança e saúde no trabalho;

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

-Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;

-Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica;

-Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.

* É OBRIGAÇÃO DO EMPREGADO: 

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

-Responsabilizar-se pela sua guarda e conservação;

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

-Cumprir as determinações do empregador sobre os uso adequado.

NR 08 - Edificações: 

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

prejudiquem a circulação de pessoas ou a movimentação de materiais. 

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

perigo de escorregamento, deve-se empregar materiais ou processos antiderrapantes. 

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

técnicas oficiais e mantidas em perfeito estado de conservação. 
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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 a realização de revisões periódicas 

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

estabelecido  no  subitem  10.2,  com  especial  atenção  para  sobrecarga  elétrica,  fiação  com 

emendas e sem proteção. 

NOTA: 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.  

NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio 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 material  empilhado  deverá  ficar  afastado  da  estrutura  lateral  a  uma  distância  de  no 

mínimo 50 centímetros;

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

de emergência;

O armazenamento deverá obedecer a requisitos de segurança para cada tipo de material.

NR 12 - Máquinas e Equipamentos:

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

sua  estrutura  ou  devidamente  isoladas  por  anteparos  adequados  (subitem  12.3.1).  Assim, 

recomenda-se prover as transmissões de força que ainda estão desprotegidas, a fim de evitar 

contatos acidentais com os trabalhadores. Implementação imediata.

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

máquinas paradas, salvo se o movimento for indispensável à sua realização. Estes somente podem 
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ser  executados  por  pessoas  devidamente  capacitadas  e  credenciadas  pela  empresa,  conforme 

determinam os subitens 12.6.1 e 12.6.2.

 Motosserras  (Anexo  I)  :  O  empregador  deverá  promover  a  todos  os  operadores  de 

motosserra treinamento para utilização segura da máquina, com carga horária mínima de 08 

(oito)  horas,  com  conteúdo  programático  relativo  à  utilização  segura  da  motosserra, 

constante no Manual de Instruções.

NR 13 - Caldeiras e Vasos sob Pressão:

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

relacionados  a  caldeiras  e  vasos  sob  pressão.  Recomenda-se  a  realização  de  inspeções 

periódicas de segurança nos compressores de ar, com o intuito de prevenir ou corrigir possíveis 

falhas que possam causar acidentes, com emissão de laudo técnico por profissional legalmente 

habilitado, conforme determina esta NR. 

NR 17 - Ergonomia: 

Quanto aos Riscos Ergonômicos decorrentes das posturas adotadas para o desenvolvimento 

das atividades, recomenda-se aos funcionários que procurem manter-se na posição anatômica (coluna 

reta) e que realizem intervalos de descanso em posição diferente da de trabalho. 

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

assentos para descanso em locais em que possam ser utilizados por todos os trabalhadores 

durante suas pausas (subitem 17.3.5).

Sempre ao movimentar pesos, o trabalhador deverá flexionar os joelhos, ao invés da coluna, 

manter a carga próxima ao corpo e respeitar o limite individual de esforço físico, sempre solicitando 

auxílio ao colega, quando necessário.

 Recomenda-se  a  realização  de  treinamentos  periódicos  para  esclarecer  aos  funcionários 

sobre os métodos de trabalho que devem utilizar com vistas a salvaguardar sua saúde e 

prevenir acidentes. 

NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção:

  A serra-circular deve atender às disposições a seguir:
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a) Ter a carcaça do motor aterrada eletricamente;

b) O disco  deve  ser  mantido  afiado e  travado,  devendo ser  substituído  quando apresentar 

trincas, dentes quebrados ou empenamentos;

c) Ser  provida  de  coifa  protetora  do  disco  e  cutelo  divisor,  com  identificação  do 

fabricante e ainda coletor de serragem.

 Nas operações de corte de madeira devem ser utilizados dispositivo empurrador e guia de 

alinhamento.

  Na operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador ou terceiros a riscos 

só pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por crachá.

NR 23 - Proteção contra incêndio: 

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

Inspeção:  Mensalmente  deverá  ser  realizada  inspeção  visual  nos  extintores  de  incêndio, 

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

entupidos. 

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

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

fixada a mais de 1,60 m acima do piso. 

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

vermelho ou por uma seta larga, vermelha, com bordas amarelas. Deve ser pintada de vermelho uma 

área de no mínimo 1,00 m (um metro) x 1,00 m (um metro) do piso embaixo do extintor, a qual não 

poderá ser obstruída por forma nenhuma.

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

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

treinamento na substituição da carga vencida dos extintores de incêndio.

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

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

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

alergizantes, poeiras ou substâncias que provoquem sujidade, e nos casos em estejam expostos 

a calor intenso (subitem 24.1.12). 
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 Os locais onde se encontram as instalações sanitárias deverão ser submetidos a processo 

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

odores, durante toda a jornada de trabalho.

 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 água deverão existir bebedouros de jato inclinado e guarda protetora, proibida sua 

instalação em pias ou lavatórios, e na proporção de 1 bebedouro para cada 50 empregados.

 As empresas devem garantir, nos locais de trabalho, suprimento de água potável e fresca 

em quantidade superior a ¼ (250 ml) por hora/homem trabalho.

NR 26 - Sinalização de segurança:

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

os riscos, condições de perigo, espaços confinados, utilização de equipamentos de proteção 

individual (EPI) necessários para o trabalho, quadros de comando, chaves de controle geral, 

etc.

NOTA: Com o intuito de auxiliar na implantação deste programa de prevenção, sugerimos o 

que segue quanto aos prazos para implementação das medidas corretivas:

- Curto prazo: 60 dias;

- Médio prazo: 120 dias;

- Longo prazo: 180 dias.
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11 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 de Saúde 

Ocupacional), como atividades permanentes.

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

necessariamente a boa vontade e solidariedade entre os envolvidos e para o sucesso da implantação de 

medidas preventivas é importante que todos acreditem nelas.

Para tanto, a Medicina Ocupacional da Unimed Santa Maria coloca-se ao seu inteiro dispor 

para toda e qualquer assessoria técnica e legal que vise ao esclarecimento de eventuais dúvidas. 

Santa Maria/RS, 28 de Abril de 2005.

Dr. Paulo José Biacchi Ediane Lago

Médico do Trabalho Téc. de Segurança do Trabalho

CRM 3487 / SSST 0921 Registro MTE 45/01990-9

12 ANEXOS
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ANEXO I - MEDIÇÕES DOS NÍVEIS DE ILUMINAMENTO

LOCAL MEDIDO NÍVEL MEDIDO RECOMENDADO

Administração
Mesa de trabalho – Sr. Luiz Alberto 382 lux 500 lux
Mesa de desenho – Sr. Luiz Alberto 432 lux 500 lux
Terminal de computador – Notas fiscais 161 lux 300 lux

Serraria
Serra-fita 416 lux 300 lux
Serra-circular 2409 lux 300 lux
Desempenadeira 1368 lux 300 lux
Afiadora de Serras 803 lux 300 lux

Marcenaria
Tupia 197 lux 300 lux
Plaina 413 lux 300 lux
Desempenadeira 204 lux 300 lux
Serra-circular (Esquadria) 224 lux 300 lux
Serra-circular 338 lux 300 lux
Serra-fita 317 lux 300 lux
Tupia (Fundo) 321 lux 300 lux
Serra Pêndula 253 lux 300 lux
Lixadeira 288 lux 300 lux
Tupia com puxador (Fundo) 174 lux 300 lux
Esquadrilhadeira 144 lux 300 lux
Bancada – Nélio 087 lux 300 lux
Bancada - Ronaldo 307 lux 300 lux

Lixamento
Bancada 676 lux 300 lux

Pintura
Cabine 625 lux 1000 lux

Segundo a NBR-5.413 da ABNT, entende-se por iluminação adequada aquela que apresenta 

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

trabalho os níveis de iluminamento existentes não são adequados ao desenvolvimento das atividades. 

Para melhorar e manter os níveis de iluminação, sugere-se:
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- Realizar limpezas periódicas para retirar o acúmulo de pó das lâmpadas;

- Substituir lâmpadas queimadas ou com defeito;

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

número de lâmpadas nos setores ou locais de trabalho que não atendem ao recomendado 

pela NBR5.413 da ABNT.

ANEXO II - MEDIÇÕES DOS NÍVEIS DE RUÍDO

VALORES OBTIDOS ATRAVÉS DE DECIBELÍMETRO

Local Analisado Valor 
Medido

Nível de Ruído 
Permitido 

Nível de 
Ação

  Máxima Exp. 
Diária Permissível  

SERRARIA

Serra-fita Ligada 80 dB(A) 85 dB(A) 80 dB(A) 8 horas

Cortando 96 dB(A) 85 dB(A) 80 dB(A) 1 hora e 45 minutos

Ruído 88 dB(A) 85 dB(A) 80 dB(A) 5 horas
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Ambiente

Serra-
circular

Ligada 94 dB(A) 85 dB(A) 80 dB(A) 2 horas e 15 minutos

Cortando 109 dB(A) 85 dB(A) 80 dB(A) 15 minutos

Desempena-
deira

Ligada 90 dB(A) 85 dB(A) 80 dB(A) 4 horas

Operando 106 dB(A) 85 dB(A) 80 dB(A) 25 minutos
Motoserra (HUSQVARMA) - 
cortando 98 dB(A) 85 dB(A) 80 dB(A) 1 hora e 15 minutos

Afiador de serras 95 dB(A) 85 dB(A) 80 dB(A) 2 horas

Trator CBT 2105 - em 
marcha lenta 77 dB(A) 85 dB(A) 80 dB(A) 8 horas

MARCENARIA

Esmeril 92 dB(A) 85 dB(A) 80 dB(A) 3 horas

Tupia 88 dB(A) 85 dB(A) 80 dB(A) 5 horas

Plaina 100 dB(A) 85 dB(A) 80 dB(A) 1 hora

Desempenadeira 93 dB(A) 85 dB(A) 80 dB(A) 2 horas e 40 minutos

Serra circular (de esquadria) 105 dB(A) 85 dB(A) 80 dB(A) 30 minutos

Serra circular 95 dB(A) 85 dB(A) 80 dB(A) 2 horas

Local Analisado Valor 
Medido

Nível de Ruído 
Permitido 

Nível de 
Ação

  Máxima Exp. 
Diária Permissível  
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Serra-fita 93 dB(A) 85 dB(A) 80 dB(A) 2 horas e 40 minutos

Tupia (Fundo) 87 dB(A) 85 dB(A) 80 dB(A) 6 horas

Serra pêndula 103 dB(A) 85 dB(A) 80 dB(A) 35 minutos

Lixadeira 98 dB(A) 85 dB(A) 80 dB(A) 1 hora e 15 minutos

Tupia com puxador (Fundo) 90 dB(A) 85 dB(A) 80 dB(A) 4 horas

Esquadrilhadeira 90 dB(A) 85 dB(A) 80 dB(A) 4 horas

LIXAMENTO

Lixadeira orbital 79 dB(A) 85 dB(A) 80 dB(A) 8 horas

Lixadeira oscilante 94 dB(A) 85 dB(A) 80 dB(A) 2 horas e 15 minutos

PINTURA

Exaustor 86 dB(A) 85 dB(A) 80 dB(A) 7 horas

Pistola de pintura 77 dB (A) 85 dB(A) 80 dB(A) 8 horas

VALORES OBTIDOS ATRAVÉS DE DOSIMETRIA (Critério MTE - NR-15/Anexo 1)

Setor Analisado Valor 
Medido

Nível de Ruído 
Permitido 

Nível de 
Ação

  Máxima Exp. 
Diária Permissível  

Serraria 93,2 dB(A) 85 dB(A) 80 dB(A) 2 horas e 40 minutos

Marcenaria 86,3 dB(A) 85 dB(A) 80 dB(A) 7 horas

Lixamento 82,9 dB(A) 85 dB(A) 80 dB(A) 8 horas

Pintura 75,5 dB(A) 85 dB(A) 80 dB(A) 8 horas

Constatou-se que os níveis sonoros existentes nos ambientes de trabalho da serraria, 

marcenaria e lixamento ultrapassam o limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR-15 (85 

decibéis) e o nível de ação determinado pela NR-09 (80 decibéis), podendo causar diversos males à 

saúde  dos  funcionários  expostos,  em  especial  PAIR  –  Perda  Auditiva  Induzida  pelo  Ruído 

Ocupacional.
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Portanto, recomenda-se uma revisão geral nas máquinas e equipamentos utilizados, a fim de 

diminuir o nível sonoro desnecessário na fonte (substituição de peças, lubrificação, enclausuramento, 

etc.), bem como o uso obrigatório de protetor auditivo tipo concha durante a execução das atividades 

ou quando da presença em ambientes ruidosos.
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ANEXO III - MODELO DE FICHA DE CONTROLE

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

NOME:

DATA ADMISSÃO:                                          FUNÇÃO:                  

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

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

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

ministrado pelo funcionário................., responsável ............................., comprometendo-me neste ato a 

restituí-los  em perfeitas  condições  de  uso  e  funcionamento  se,  porventura,  ocorrer  a  rescisão  do 

Contrato de Trabalho, em qualquer de suas modalidades.

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

devendo usá-los somente nos ambientes e horário de trabalho, e os indenizarei em seu valor integral  

por perda ou danos a eles causados, que não sejam decorrentes da indenização referida, no caso do 

meu não cumprimento ao acima disposto.

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

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

assinatura ou rubrica aposta no local indicado nesta ficha confirmam minha concordância

Recebi, gratuitamente, os materiais abaixo discriminados. 

                          Assinatura do Funcionário 

Data Entrega Tipo de EPI C.A. Data Devolução Duração Rubrica
___/___/___ ___/___/___
___/___/___ ___/___/___
___/___/___ ___/___/___
___/___/___ ___/___/___
___/___/___ ___/___/___
___/___/___ ___/___/___
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ANEXO IV - MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

LOGOTIPO
ORDEM DE SERVIÇO (O.S.)

POR ATIVIDADE
SEGURANÇA DO TRABALHO

Data Elaboração 
Data Última Revisão

Função:
Gerente de Produção

Setor:
Produção

1. Descrição da Função
Auxiliar o operador durante a fabricação. Cuidar de peças necessárias para a manutenção e 
providenciar a sua compra. Coordenar manutenção. Enviar peças para o almoxarifado para ser 
temperada. Calcular montagem para máquinas. Acompanhar o processo in loco.
2. Riscos Associados às Atividades
· Ruído: Equivalente a 78,8 dB (A), atenuado pelo uso efetivo e rotineiro do protetor auditivo.
· Óleo.
3. EPI's de Uso Obrigatório
· Protetor auricular tipo concha ou plug de inserção;
· Creme protetor para pele das mãos e braços;
· Óculos de segurança.
4. Recomendações
· Atenção e cuidado com as partes móveis da máquina, não manter contato direto com o equipamento 
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. 
· Não remova ou ultrapasse as proteções existentes na área.
· Atenção e cuidado durante a utilização das mangueiras de ar comprimido, não a usem contra o corpo.
· Use os EPI's designados a sua função.
· Sua área de trabalho apresenta materiais combustíveis, portanto, há riscos de incêndio, respeite as 
sinalizações de segurança.
· 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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