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1 – INTRODUÇÃO: 

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA visa a qualidade de 

vida, através da preservação da saúde e a integridade física dos trabalhadores, por meio 

de uma avaliação sistêmica dos riscos ambientais. 

Para a viabilização das medidas propostas é necessária, além da análise do 

programa, a cooperação de todos aqueles que, direta ou indiretamente, estejam 

comprometidos com as questões ligadas à Saúde, Higiene e Segurança do Trabalho. 

O referido Programa tem como finalidade avaliar, classificar, quantificar os agentes 

ambientais, além de indicar as alternativas possíveis para o tratamento dos mesmos. 

Possibilitando ainda o conhecimento da dimensão dos riscos envolvidos nas atividades 

laborais, para que a empresa possa prever e programar as ações para controlar, 

minimizar e/ou eliminar os riscos existentes no ambiente de trabalho, pois no  PPRA  

inclui-se metas e prazos para implementação das medidas recomendadas e necessita 

que a empresa forneça recursos para implantação das medidas. 

As análises, interpretações e recomendações constantes neste documento estão 

baseadas em dados analisados durante as visitas nas instalações da empresa. Por este 

motivo, qualquer modificação de produção, área física e/ou equipamentos poderá alterar 

as conclusões do trabalho, sendo necessárias novas avaliações com o objetivo de 

atualização do programa. 
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2- CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA: 

Razão Social: M. P Metalúrgica Ltda.  

CNPJ 05.727.216/0001-77 

Atividade: Fabricação de esquadrias de metal. 

Código  atividade: 28.12-6-00. de acordo com o quadro I da Nr 04. 

Grau de Risco: 03 ( três) 

N.ºColaboradores: 08 Colaboradores  

Endereço: Estrada  RS 509  N° 2075 Faixa de Camobi KM 5 

CEP- 97.110-620 

Telefone:   (055) 3226 - 1122 

Cidade: Santa Maria. 

 

 

TABELA  I - DISTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES  NA EMPRESA 

        

SETOR / FUNÇÕES N.º FUNCIONÁRIOS 

Vendedor  01 

Pintor 02 

Serralheiro 05 

 

 

 

 

 

  b) Reconhecimento do grau de risco: 

Segundo o PPRA o risco da Empresa é Grau de Risco 03 ( três ) Código de 
atividade    28.12-6-00  de acordo como quadro da NR. 
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3 - OBJETO E CAMPO DE APLICAÇÃO: 

3.1 Da Obrigatoriedade Legal 

 

O PPRA está baseado na Portaria no 25 de 29 de dezembro de 1994, a qual dá 

nova redação à Norma Regulamenta dora NR-9, instituída pela Portaria no 3214 de 08 de 

julho de 1978, Título II da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

3.2 Das Fases 

Conforme determinação legal, o desenvolvimento deste programa abrangerá as 

seguintes fases: 

3.2.1 Antecipação 

Envolvendo a análise de projetos de novas instalações, métodos ou processos de 

trabalho, ou de modificação dos já existentes, visando identificar os riscos potenciais e 

introduzir medidas de proteção para a sua redução ou eliminação. 

3.2.2 Reconhecimento 

Envolvendo a identificação dos riscos, determinação e localização das fontes 

geradoras, possíveis trajetórias e meios de propagação dos agentes no ambiente de 

trabalho, das funções e determinação do tipo de exposição, o número de trabalhadores 

expostos aos riscos e a caracterização de suas atividades, danos à saúde decorrentes do 

tipo de atividade, bem como das medidas de controle já existentes e também a obtenção 

de dados existentes na empresa, indicativos de possível comprometimento com a saúde 

decorrente do tipo de atividade. 

 

3.2.3 Avaliação 

Envolvendo medidas de avaliação quantitativa para comprovar a exposição e/ou 

inexistência dos riscos, para dimensionar a exposição e fornecer subsídios técnicos para 

a proposição de medidas de controle. 

3.2.4 Controle 

Envolvendo a implementação das medidas necessárias para a eliminação ou 

minimização dos riscos ambientais. O presente relatório especifica as fases a serem 

exercidas sobre as fontes dos riscos ambientais detectados, especialmente aqueles que 

excedem os limites de tolerância estabelecidos pela NR-15 da Portaria 3214/78. 
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3.3 Das Responsabilidades 

A Portaria no 25 de 29 de dezembro de 1994 especifica as responsabilidades do 

seguinte modo: 

3.3.1 Do Empregador 

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

permanente da empresa ou instituição. 

3.3.2 Dos Trabalhadores 

Colaborar e participar na implementação do PPRA, seguindo suas orientações e 

informar quaisquer alterações que possam implicar em riscos à saúde dos trabalhadores. 

 

3.4 Da Articulação 

O PPRA é parte integrante de um conjunto mais amplo das iniciativas da empresa 

no campo da preservação da saúde e integridade física dos trabalhadores, devendo estar 

articulado com o disposto nas demais Normas Regulamenta dora, em especial com o 

Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) cuja obrigatoriedade de 

elaboração e implementação por parte de todos os empregadores é dada pela Portaria no 

24 de 29 de dezembro de 1994 (NR-7). 

O PCMSO tem por objetivo realizar avaliações clínicas que permitam diagnosticar 

os agravos à saúde relacionados ao trabalho. O PPRA articula-se com o PCMSO de 

maneira a identificar os riscos que possam originar os agravos à saúde diagnosticados e 

sugerir medidas para o seu controle ou eliminação. 

Os parâmetros e diretrizes a serem observados na execução deste PPRA podem 

ser ampliados mediante negociação coletiva de trabalho. 

 

3.5 Dos Resultados 

As ações propostas neste PPRA, a serem desenvolvidas na empresa, devem ser 

amplamente divulgadas de maneira a informar os trabalhadores sobre os riscos nos locais 

de trabalho e sobre os meios disponíveis para permitir a prevenção e/ou atenuação dos 

mesmos. 
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4 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: 

Entende-se por Riscos Ambientais os elementos agressivos existentes no 

ambiente de trabalho capazes de causar danos à saúde do trabalhador, em função de sua 

natureza, concentração, intensidade e tempo de exposição. 

*Classificação: 

— Riscos Físicos (NR-15, anexos I a X): 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 o 

ultra-som; 

— Riscos Químicos (NR-15 anexos XI a XIII): todas as substâncias, 

compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas 

formas 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; 

— Riscos Biológicos (NR-15 anexo XIV): são as bactérias, fungos, bacilos, 

parasitas, protozoários, vírus, entre outros, que possam vir a causar doenças ao 

trabalhador; 

— Riscos Ergonômicos (NR-17): são considerados aqueles cuja relação do 

trabalho com o homem causa desconforto ao mesmo, podendo causar danos à sua saúde 

tais como esforço físico intenso, postura inadequada, ritmos excessivos, monotonia e 

repetitividade e outros fatores que possam levar ao Stress físico e/ou psíquico; 

— Riscos de Acidentes: considerados os equipamentos, dispositivos, 

ferramentas, produtos, instalações, proteções e outras situações de risco que possam 

contribuir para a ocorrência de acidentes durante a execução do trabalho devido ao uso, 

disposição ou construção incorreta. 
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5 – DESENVOLVIMENTO DO PPRA: 

5.1 Esquema Geral 

A elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), tem como 

base a aplicação da  metodologia definida a seguir: 

5.1.1 Reconhecimento dos Riscos Ambientais: 

Descreve os processos e identificação das proteções e dos riscos existentes,  

determinação e localização dos pontos geradores, descrição  do número de trabalhadores 

expostos. 

5.1.2 Avaliação dos Riscos Ambientais: 

Etapa onde há o estabelecimento de prioridades e o dimensionamento da 

exposição dos trabalhadores aos agentes nocivos, se necessário. 

5.1.3 Controle dos Riscos Ambientais: 

Fase de análise dos riscos, a fim de realizar proposições para o tratamento destes. 

As medidas propostas podem variar conforme os riscos encontrados, a saber: 

treinamento/cursos, medidas de proteção coletiva/individual, análise dos riscos a nível de 

projeto, implantação de programas de monitoramento. 

 

5.2 Do Levantamento de Dados 

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

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

ambientais a que estão expostos os trabalhadores, tendo em vista seu reconhecimento e 

adequado controle e proteção. Os dados obtidos nas medições técnicas foram dispostos 

em planilhas, referidas durante a descrição dos riscos em seus respectivos anexos. O 

estudo das condições de trabalho na empresa foi realizado individualmente para cada 

seção da empresa. 

As medições dos níveis de iluminamento na empresa foi realizada com um 

luxímetro marca LIGHT METER ICEL LD – 600, . Para as medições de ruído foi utilizado 

um decibelímetro marca ICEL DL-4050, em curva de compensação ‘A’, circuito de 

resposta lenta (slow). Os dados obtidos nas medições técnicas foram dispostos em 

planilhas, referidas posteriormente em seus respectivos anexos. 
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5.3. – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS: 

Função:   Vendedor  

Atividades Desenvolvidas: trabalha  na venda de produtos confeccionados na empresa, 

janelas aberturas portas. 

 
 

 

 

 

 

Função:   Pintor .  

Atividades Desenvolvidas: trabalha na pintura de aberturas, portas, janelas, trabalhos 

realizados na empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo: Ergonômico.   Embasamento Legal : NR 17 

Agente  Fonte Intensidade Exposição EPIs/ EPC 
Existentes Recomendações 

Exigência de 
postura 

inadequada  

Trabalho 
repetitivo 

NA 
Habitual e 

permanente 
- 

Treinamento sobre 
posturas no trabalho , 

revezamento entre posição 
sentado / de pé.  

Outros medidas de proteção existentes : cadeiras reguláveis ( encosto e altura ) 

Tipo: Químico.   Embasamento Legal : NR 15  Anexo 13 

Agente  Fonte Intensidade Exposição EPIs/ EPC 
Existentes Recomendações 

Hidrocarbonetos 
aromáticos 

Tintas solventes 
(sintética) 

NA 
Habitual e 

permanente 
- 

Fornecimento de 
respirador com filtro 

contra vapores e luvas 
ou cremes 

dermatológicos de 
proteção . 

Outros medidas de proteção existentes :  - 
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Função: Serralheiro 

Atividades Desenvolvidas: trabalha na confecção de janelas, portas, aberturas e 

básculas de alumínio na empresa.  

 

 

 

 

 

Tipo:   Físico  Embasamento Legal : NR 15 Anexo 01 

Agente  Fonte Intensidade Exposição EPIs/ EPC 
Existentes Recomendações 

Ruído 
Maquinas e 

equipamentos  
NA 

Habitual e 
permanente 

- 

Fornecimento de 
protetor auricular 
óculos, máscara, 

luvas.  

Radiação não 
ionizante 

Solda elétrica  NA 
Habitual e 

permanente 
- 

Uso de luvas de 
raspa de couro 

máscara para solda 
com lente contra 

radiação 

Tipo:   Químico  Embasamento Legal : NR 15 Anexo 13 

Agente  Fonte Intensidade Exposição EPIs/ EPC 
Existentes Recomendações 

Fumos  Solda elétrica  NA 
Habitual e 

permanente 
- 

Fornecimento de 
respirador com filtro 

contra vapores e 
luvas , avental de 
raspa de corro. 

Perneiras de raspa . 
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5.4 – PRIORIDADES QUANTO AOS RISCOS PRESENTES: 

 

ACIDENTES:  Em relação a possibilidade de acidentes compatíveis com a função nos 

postos laborais, recomenda-se ter atenção e cuidado durante a realização de suas 

atividades. Quanto a possível armazenagem de produtos químicos (inflamável-

combustíveis, e/ou tóxicos) devido a possibilidade de contaminação, possíveis incêndios 

e/ou explosão, sugere-se a utilização de um local adequado (ventilado e longe de fontes de 

calor);. Implementações a CURTO PRAZO. 

 

ERGONÔMICOS: Recomenda-se quanto ao trabalho predominantemente realizado com 

postura inadequada que seja orientado e desenvolvido treinamento periódico sobre 

posturas corretas, alem de exercícios de alongamento e relaxamento. Melhoria do nível de 

ilumina mento em alguns pontos. Implementações a  MÉDIO PRAZO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


