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Nossa Missão: 

Ser referência em Medicina do Trabalho em toda região centro do estado, atuando com ações de prevenção e pós-venda na busca da 
satisfação de nossos clientes. 
Nossa Visão:  
Ser reconhecida na região centro do RS até o ano de 2011 como a principal empresa de Medicina do Trabalho com excelência no 
atendimento pós-venda, focando em ações preventivas, buscando a qualidade de vida, segurança e bem estar de nossos clientes e seus 
colaboradores. 
Valores: 

Ética, respeito para com nossos clientes, trabalho em equipe, pessoas e profissionalismo.   
__________________________________________________________________________ 

Rua Alberto Pasqualine, 25 – sala 304 – Ed. Ouro Preto. Centro. CEP 97010.015 – Santa Maria – RS 
Fone/Fax: 55.3026.8911 – cametra@terra.com.br – www.cametra.com.br - CNPJ: 05.234.731/0001-15 

 
*Antes de imprimir este documento, verifique se realmente existe a necessidade desta ação. Assim, além de estar gerando uma de economia, você estará promovendo o 
desenvolvimento sustentável para nosso meio ambiente. Em caso de descarte deste documento após impresso, recicle-o. A CAMETRA e o Meio Ambiente agradecem. 
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1 ASPECTOS GERAIS 
 

1.1 – Aspecto Legal 
 
O PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais foi instituído pela Portaria nº. 25 de 29 de 
Dezembro de 1994, a qual altera a relação 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 – Metas 
 

Eliminar ou minimizar a níveis compatíveis com os Limites de Tolerância da NR 15, Portaria 
3.214/78 do Ministério do Trabalho. 
 

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. 

4 RISCOS AMBIENTAIS 
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          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 é capaz de causar danos à saúde de trabalhador, conforme classificação a seguir: 
a) 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 ionizantes e ou não-ionizantes entre outros. 

 
b) Riscos Químicos (NR-15 anexos XI a XIII): 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) Risco Biológico (NR-15 anexos XIV): São microorganismo tais como bactérias, fungos, 
bacilos, parasitas, vírus, etc., que possam vir a causar doenças ao trabalhador. 
 

 
d) Risco Ergonômico (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; 

 
e) 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 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 de programa. 
 
5.3 – Divulgação  
          Todos os dados devem estar à disposição dos colaboradores, seus representantes legais e órgãos 
competentes devidamente arquivados na empresa contratante. 
         As informações sobre o PPRA devem ser fornecidas aos colaboradores através de palestras 
proferidas pela empresa ou outros meios de comunicação interna da mesma. 
 
5.4 – Planejamento  
         O planejamento anual, metas, prioridades e cronogramas de execução serão definidos pela 
contratante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMETRA MEDICINA DO TRABALHO 
 

Centro de Atendimento em Medicina do Trabalho 
Santa Maria e Região Centro do Estado – RS 
 

PREVENÇÃO É A NOSSA MARCA 
 

 

 

Nossa Missão: 

Ser referência em Medicina do Trabalho em toda região centro do estado, atuando com ações de prevenção e pós-venda na busca da 
satisfação de nossos clientes. 
Nossa Visão:  
Ser reconhecida na região centro do RS até o ano de 2011 como a principal empresa de Medicina do Trabalho com excelência no 
atendimento pós-venda, focando em ações preventivas, buscando a qualidade de vida, segurança e bem estar de nossos clientes e seus 
colaboradores. 
Valores: 

Ética, respeito para com nossos clientes, trabalho em equipe, pessoas e profissionalismo.   
__________________________________________________________________________ 

Rua Alberto Pasqualine, 25 – sala 304 – Ed. Ouro Preto. Centro. CEP 97010.015 – Santa Maria – RS 
Fone/Fax: 55.3026.8911 – cametra@terra.com.br – www.cametra.com.br - CNPJ: 05.234.731/0001-15 

 
*Antes de imprimir este documento, verifique se realmente existe a necessidade desta ação. Assim, além de estar gerando uma de economia, você estará promovendo o 
desenvolvimento sustentável para nosso meio ambiente. Em caso de descarte deste documento após impresso, recicle-o. A CAMETRA e o Meio Ambiente agradecem. 

 

6 

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 de riscos ambientais as que estão 
expostos os colaboradores, tendo em vista seu reconhecimento, adequação, 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: 
 
Analisador de ambiente Multi-Funções, modelo THDL – 400 (Instrutherm). 
Luxímetro com escala: 20, 200, 2000, 20000 lux 

Taxa de medição: 1,5 vezes por segundo 

Ponderação de freqüência: A e C 

Anexo complementar: 

- Decibelímetro 

- Higrômetro 

- Termômetro 
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7- CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA: 
 
7.1 PERFIL DA EMPRESA 
 
Razão Social: M P METÁLURGICA LTDA 
Endereço: Estrada RS 509, 2075 Bairro Camobi. 
CNPJ: 05.727.216/0001-77 
Cidade: Santa Maria 
Fone: 3226-1122 
 
7.2 CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) 
 
Código da atividade de acordo situação cadastral pessoa jurídica INSS (CNAE Fiscal): 25.12-8-00 
Código da atividade (CNAE conforme Quadro I da NR 4, Portaria 3241, Lei 6514/77): 25.12-8 
Atividade principal conforme CNAE: Fabricação de esquadrias de metal 
Grau de Risco (Conforme Quadro I da NR 4 e CNAE): 03 (três) 
 
7.3 DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS  
 
Numero total de funcionários: 12 (doze) colaboradores. 

 

TABELA  I – DISTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES  NA EMPRESA 

FUNÇÕES N.º FUNCIONÁRIOS 

Gerente de Vendas 01 

Auxiliar de Escritório 01 

Motorista 01 

Serralheiro 06 

Auxiliar de Serralheiro 01 

Soldador 01 

Pintor 01 
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8 RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS 
 
8.1 FUNÇÃO 
 
8.1.1 GERENTE DE VENDAS 
 
Atribuições: Elabora planos estratégicos das áreas de comercialização, marketing e comunicação para 
a empresa industrial, comercialização e serviços de esquadrias de metal; programa atividades e 
coordenam sua execução. Na área de atuação, gerencia recursos humanos, administra recursos 
materiais e financeiros e promove condições de segurança, saúde, preservação ambiental e qualidade. 
- Os riscos referentes a esta função encontram-se expostos no quadro abaixo: 
  
8.1.2 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 
 
Atribuições: Executa serviço de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e 
logística, atende fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e 
serviços, trata de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos 
mesmos, prepara relatórios e planilhas, executa serviços gerais de escritórios. 
 
RISCOS AMBIENTAIS (Físico, Químico e Biológico): A função mencionada acima não está 
exposta a riscos ambientais conforme a NR 9, portaria 3.214. 

RISCO ERGONOMICO 
Risco Identificado Posturas inadequadas 
Fonte Geradora Mesa, computador e posto de trabalho. 
Tipo de Exposição Habitual e intermitente 

Recomendações 

- Recomendamos realizar treinamento sobre posturas adequadas no trabalho;  
- Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membro 
inferiores, coluna cervical e dorsal por breves períodos durante a jornada de 
trabalho;  
- Realizar períodos de descanso em posição diferente da de trabalho. 

RISCO DE ACIDENTE 

Recomendações 

- Cuidado na realização de suas atividades 
- Cuidado durante as atividades externas a serviço da empresa no que diz 
respeito a normas de circulação e conduta de pedestres a fim de evitar possíveis 
acidentes durante a travessia de ruas e avenidas. 

DEMAIS RECOMENDAÇÕES 
- Cuidados durante a realização das atividades diárias. 
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- Providenciar adequação do mobiliário existente na empresa conforme prevê a NR 17 levando em 
consideração a atividade desenvolvida e as características físicas individuais de cada colaborador - 
Implementação a Médio Prazo. 
- Equipamentos que utilizam energia elétrica devem ser devidamente aterrados conforme NR 10 item 
10.2.8.3 e Normas Internacionais vigentes - Implementação a Médio Prazo. 
- Providenciar e manter a sinalização e demarcação dos extintores de incêndio conforme NR 23 ou 
NBR12693, desobstruir as áreas de acesso destinado aos extintores e verificar sua recarga e datas de 
manutenção - Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar que os extintores existentes estejam em local visível, de fácil acesso e em plenas 
condições de uso - Implementação a Curto Prazo. 
- Implementar sistema interno de controle e verificação dos extintores quanto a validade dos mesmos e 
datas para manutenção e recarga – Implementação a Curto Prazo.  
- Capacitar os colaboradores quanto ao uso correto e técnicas de combate a incêndio por profissional 
devidamente habilitado conforme NR 23 - Implementação a Curto Prazo. 
- Outros inerentes a função. 
OUTRAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO: A empresa fornece cadeiras estofadas com regulagem na 
altura do assento conforme NR 17, portaria 3214. 
 
8.1.3 MOTORISTA 
 
Atribuições: Responsável pela entrega das grades, esquadrias e demais materiais produzidos pela 
empresa nos locais pré definidos conforme solicitação dos clientes. 
Realiza vistoria de cargas e materiais a serem entregues, verifica documentação do veiculo e dos 
matérias e notas fiscais.  Define rotas e assegura a regularidade do transporte em geral. 
 

Riscos Ambientais NR09 
RISCO FISICO Embasamento Legal: NR 15 – Anexo 01  
Risco Identificado Ruído 
Fonte Geradora: Maquinas e equipamentos 
Trajetória/vias de 
transmissão e entrada 

Propagação pelo ar (audição). 

Método de avaliação Ocasional 
Tipo de Exposição Habitual e intermitente 
Intensidade Conforme anexo III 
EPI’s Utilizado Protetor auditivo 

EPI’s Recomendados 
Protetor auditivo modelo concha com NRRsf de 21 dB durante o 
manuseio e utilização de maquinas e equipamentos que geram ruído. 



CAMETRA MEDICINA DO TRABALHO 
 

Centro de Atendimento em Medicina do Trabalho 
Santa Maria e Região Centro do Estado – RS 
 

PREVENÇÃO É A NOSSA MARCA 
 

 

 

Nossa Missão: 

Ser referência em Medicina do Trabalho em toda região centro do estado, atuando com ações de prevenção e pós-venda na busca da 
satisfação de nossos clientes. 
Nossa Visão:  
Ser reconhecida na região centro do RS até o ano de 2011 como a principal empresa de Medicina do Trabalho com excelência no 
atendimento pós-venda, focando em ações preventivas, buscando a qualidade de vida, segurança e bem estar de nossos clientes e seus 
colaboradores. 
Valores: 

Ética, respeito para com nossos clientes, trabalho em equipe, pessoas e profissionalismo.   
__________________________________________________________________________ 

Rua Alberto Pasqualine, 25 – sala 304 – Ed. Ouro Preto. Centro. CEP 97010.015 – Santa Maria – RS 
Fone/Fax: 55.3026.8911 – cametra@terra.com.br – www.cametra.com.br - CNPJ: 05.234.731/0001-15 

 
*Antes de imprimir este documento, verifique se realmente existe a necessidade desta ação. Assim, além de estar gerando uma de economia, você estará promovendo o 
desenvolvimento sustentável para nosso meio ambiente. Em caso de descarte deste documento após impresso, recicle-o. A CAMETRA e o Meio Ambiente agradecem. 
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Implementação Imediata 

Recomendações 

- Fornecer e tornar Obrigatório o uso dos EPI’s conforme 
recomendações contidas PPRA. 
- Somente fornecer Equipamentos de Proteção individual contendo 
Certificado de Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e 
Emprego. 

Danos a Saúde Perda auditiva induzida pelo ruído, stress e insônia. 
RISCO QUIMICO Embasamento Legal: NR 15 – Anexo 13 

Risco Identificado 
Hidrocarbonetos e outros compostos do carbono (óleos minerais e 
graxas). 

Fonte Geradora: Resíduos durante o processo de carga e descarga dos materiais. 
Vias de transmissão e 
entrada 

Pele (contato com as mãos) 

Método de avaliação Ocasional 
Tipo de Exposição Habitual e intermitente 
Intensidade ----------- 
EPI’s Utilizado Luvas de raspa de couro e calçados de segurança 

EPI’s Recomendados 
Luvas e avental de raspa de couro, óculos e calçado de proteção e 
vestimentas adequadas. 

Implementação  Imediata 

Recomendações 

- Fornecer e tornar Obrigatório o uso dos EPI’s conforme 
recomendações contidas PPRA. 
- Somente fornecer Equipamentos de Proteção individual contendo 
Certificado de Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho. 

Danos a Saúde Dermatites de contato, ressecamento, irritação e descamação de pele. 
RISCO ERGONOMICO 

Risco Identificado Posturas inadequadas e levantamento e transporte de peso. 
Fonte Geradora Movimentação e transporte de estruturas metálicas de aço. 
Tipo de Exposição Habitual e intermitente 

Recomendações 

- Recomendamos realizar treinamento sobre posturas adequadas no 
trabalho e técnicas adequadas de levantamento e transporte de peso;  
- Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membro 
inferiores, coluna cervical e dorsal por breves períodos durante a 
jornada de trabalho;  
- Evitar levantar ou transportar volumes com mais de 23 kg sem auxilio 
de meios adequados para os mesmo. 
- Realizar períodos de descanso em posição diferente da de trabalho. 



CAMETRA MEDICINA DO TRABALHO 
 

Centro de Atendimento em Medicina do Trabalho 
Santa Maria e Região Centro do Estado – RS 
 

PREVENÇÃO É A NOSSA MARCA 
 

 

 

Nossa Missão: 

Ser referência em Medicina do Trabalho em toda região centro do estado, atuando com ações de prevenção e pós-venda na busca da 
satisfação de nossos clientes. 
Nossa Visão:  
Ser reconhecida na região centro do RS até o ano de 2011 como a principal empresa de Medicina do Trabalho com excelência no 
atendimento pós-venda, focando em ações preventivas, buscando a qualidade de vida, segurança e bem estar de nossos clientes e seus 
colaboradores. 
Valores: 

Ética, respeito para com nossos clientes, trabalho em equipe, pessoas e profissionalismo.   
__________________________________________________________________________ 

Rua Alberto Pasqualine, 25 – sala 304 – Ed. Ouro Preto. Centro. CEP 97010.015 – Santa Maria – RS 
Fone/Fax: 55.3026.8911 – cametra@terra.com.br – www.cametra.com.br - CNPJ: 05.234.731/0001-15 

 
*Antes de imprimir este documento, verifique se realmente existe a necessidade desta ação. Assim, além de estar gerando uma de economia, você estará promovendo o 
desenvolvimento sustentável para nosso meio ambiente. Em caso de descarte deste documento após impresso, recicle-o. A CAMETRA e o Meio Ambiente agradecem. 
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RISCO DE ACIDENTE 
Risco Identificado Esmagamento de membros e acidente de transito. 

Fonte Geradora Carregamento e descarregamento de estruturas metálicas e atividades de 
entrega de materiais nos locais solicitados. 

Tipo de Exposição Habitual e intermitente 

Recomendações 

- Cuidado constante durante a realização das atividades diárias de carga 
e descarga de materiais a fim de evitar possíveis esmagamentos de 
membros. 
- Manter os veículos em bom estado de conservação. 
- Dirigir de maneira defensiva, respeitando as leis do CTB e limites de 
velocidades das ruas e rodovias.  
Cuidados referentes a condições adversas tais como: situação de 
rodovia, tempo, clima e entre outros.  
- Providenciar treinamento sobre direção defensiva a todos os 
motoristas da empresa. 
- Cuidados referentes a jornadas muito longas, excesso de horas ao 
volante, atrasos e cumprimento de horário. 

DEMAIS RECOMENDAÇÕES 
- Fornecer e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual conforme 
recomendações contidas neste PPRA, estes somente com Certificado de Aprovação (CA) aprovado 
pelo Ministério do trabalho e Emprego - Implementação Imediata.  
- Equipamentos que utilizam energia elétrica devem ser devidamente aterrados conforme NR 10 item 
10.2.8.3 e Normas Internacionais vigentes - Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar treinamento sobre direção defensiva por profissional devidamente habilitado a todos os 
colaboradores lotados nesta função - Implementação a Curto Prazo. 
- Manter todos os veículos em plenas condições de segurança. 
- Providenciar cronograma interno de manutenção e revisão de todos os veículos da frota da empresa - 
Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar caixa de primeiros socorros p/ todos os veículos levando em conta a atividade principal 
desempenhada - Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar conforme prevê a NR 23 ou NBR12693 controle dos períodos de manutenção e recarga 
dos extintores de incêndios de todos os carros da empresa - Implementação a Curto Prazo. 
- Capacitar os colaboradores quanto ao uso correto e técnicas de combate a incêndio por profissional 
devidamente habilitado conforme NR 23 - Implementação a Curto Prazo. 
- Elaborar cronograma de capacitações especifica a todos os colaboradores lotados nesta função - 
Implementação a Curto Prazo. 
- Dirigir de maneira defensiva, respeitando as leis do CTB e limites de velocidades das ruas, estradas e 



CAMETRA MEDICINA DO TRABALHO 
 

Centro de Atendimento em Medicina do Trabalho 
Santa Maria e Região Centro do Estado – RS 
 

PREVENÇÃO É A NOSSA MARCA 
 

 

 

Nossa Missão: 

Ser referência em Medicina do Trabalho em toda região centro do estado, atuando com ações de prevenção e pós-venda na busca da 
satisfação de nossos clientes. 
Nossa Visão:  
Ser reconhecida na região centro do RS até o ano de 2011 como a principal empresa de Medicina do Trabalho com excelência no 
atendimento pós-venda, focando em ações preventivas, buscando a qualidade de vida, segurança e bem estar de nossos clientes e seus 
colaboradores. 
Valores: 

Ética, respeito para com nossos clientes, trabalho em equipe, pessoas e profissionalismo.   
__________________________________________________________________________ 

Rua Alberto Pasqualine, 25 – sala 304 – Ed. Ouro Preto. Centro. CEP 97010.015 – Santa Maria – RS 
Fone/Fax: 55.3026.8911 – cametra@terra.com.br – www.cametra.com.br - CNPJ: 05.234.731/0001-15 

 
*Antes de imprimir este documento, verifique se realmente existe a necessidade desta ação. Assim, além de estar gerando uma de economia, você estará promovendo o 
desenvolvimento sustentável para nosso meio ambiente. Em caso de descarte deste documento após impresso, recicle-o. A CAMETRA e o Meio Ambiente agradecem. 
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rodovias. 
- Cuidados referentes a condições adversas tais como: situação de rodovia, tempo, clima e entre outros. 
Implementação a Curto Prazo.  
- Redobrar o cuidado em viagem de longa distancia e principalmente no período da noite. 
- Cuidado com longas jornadas de trabalho, excesso de horas ao volante sem dormir, e excesso de 
velocidade proveniente de atrasos e necessidades de cumprimento de horário. 
- Fornecer aos colaboradores vestimentas de trabalho adequadas e repô-las quando danificadas 
conforme NR 18 item 18.37.3 - Implementação a Curto Prazo.  
- Providenciar treinamento quanto a medidas de segurança e quanto ao uso correto, guarda e 
manutenção dos equipamentos de proteção individual - Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar proteção de todas as partes móveis existentes e seu devido enclausuramento conforme 
NR 12 eliminado assim o contato ou a aproximação com o “ponto de operação”. 
- Sinalizar todas as maquinas e equipamentos existentes na empresa a fim de orientar os colaboradores 
quando aos riscos existentes e EPIs necessários para operação de cada maquina - Implementação 
Imediata. 
- Treinar e capacitar todos os colaboradores antes de iniciar suas atividades junto a empresa quanto a 
correta operação de maquinas e equipamentos existentes e medidas de segurança adotadas pela 
empresa - Implementação Imediata. 
- Outros inerentes a função.  
OUTRAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO: ----------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMETRA MEDICINA DO TRABALHO 
 

Centro de Atendimento em Medicina do Trabalho 
Santa Maria e Região Centro do Estado – RS 
 

PREVENÇÃO É A NOSSA MARCA 
 

 

 

Nossa Missão: 

Ser referência em Medicina do Trabalho em toda região centro do estado, atuando com ações de prevenção e pós-venda na busca da 
satisfação de nossos clientes. 
Nossa Visão:  
Ser reconhecida na região centro do RS até o ano de 2011 como a principal empresa de Medicina do Trabalho com excelência no 
atendimento pós-venda, focando em ações preventivas, buscando a qualidade de vida, segurança e bem estar de nossos clientes e seus 
colaboradores. 
Valores: 

Ética, respeito para com nossos clientes, trabalho em equipe, pessoas e profissionalismo.   
__________________________________________________________________________ 

Rua Alberto Pasqualine, 25 – sala 304 – Ed. Ouro Preto. Centro. CEP 97010.015 – Santa Maria – RS 
Fone/Fax: 55.3026.8911 – cametra@terra.com.br – www.cametra.com.br - CNPJ: 05.234.731/0001-15 

 
*Antes de imprimir este documento, verifique se realmente existe a necessidade desta ação. Assim, além de estar gerando uma de economia, você estará promovendo o 
desenvolvimento sustentável para nosso meio ambiente. Em caso de descarte deste documento após impresso, recicle-o. A CAMETRA e o Meio Ambiente agradecem. 

 

13 

8.1.4 SERRALHEIRO 
 
Atribuições: Confecciona, repara e instala peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, 
ferro galvanizado, alumínio. Fabrica esquadrias de metal, recorta, modela e trabalha barras perfiladas 
de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares. 
- Os riscos referentes a esta função encontram-se expostos no quadro abaixo: 
 
8.1.5 AUXILAR SERRALHEIRO 
 
Atribuições: Auxilia na confecção, reparo e instalação de peças e elementos diversos em chapas de 
metal como aço, ferro galvanizado, alumínio. Fabrica esquadrias de metal, recorta, modela e trabalha 
barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e 
peças similares. 

Riscos Ambientais NR09 
RISCO FISICO Embasamento Legal: NR 15 – Anexo 01  
Risco Identificado Ruído 
Fonte Geradora: Maquinas e equipamentos 
Trajetória/vias de 
transmissão e entrada 

Propagação pelo ar (audição). 

Método de avaliação Avaliação quantitativa 
Tipo de Exposição Habitual e intermitente 
Intensidade Conforme anexo III 
EPI’s Utilizado Protetor auditivo 

EPI’s Recomendados 
Protetor auditivo modelo concha com NRRsf de 21 dB durante o manuseio 
e utilização de maquinas e equipamentos que geram ruído. 

Implementação Imediata 

Recomendações 

- Fornecer e tornar Obrigatório o uso dos EPI’s conforme recomendações 
contidas PPRA. 
- Somente fornecer Equipamentos de Proteção individual contendo 
Certificado de Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e 
Emprego. 

Danos a Saúde Perda auditiva induzida pelo ruído, stress e insônia. 
RISCO FISICO Embasamento Legal: NR 15 – Anexo 08 

Risco Identificado Vibração 
Fonte Geradora: Maquinas e equipamentos 
Vias de transmissão Contato com membros superiores ou de corpo inteiro. 
Método de avaliação Avaliação qualitativa 



CAMETRA MEDICINA DO TRABALHO 
 

Centro de Atendimento em Medicina do Trabalho 
Santa Maria e Região Centro do Estado – RS 
 

PREVENÇÃO É A NOSSA MARCA 
 

 

 

Nossa Missão: 

Ser referência em Medicina do Trabalho em toda região centro do estado, atuando com ações de prevenção e pós-venda na busca da 
satisfação de nossos clientes. 
Nossa Visão:  
Ser reconhecida na região centro do RS até o ano de 2011 como a principal empresa de Medicina do Trabalho com excelência no 
atendimento pós-venda, focando em ações preventivas, buscando a qualidade de vida, segurança e bem estar de nossos clientes e seus 
colaboradores. 
Valores: 

Ética, respeito para com nossos clientes, trabalho em equipe, pessoas e profissionalismo.   
__________________________________________________________________________ 

Rua Alberto Pasqualine, 25 – sala 304 – Ed. Ouro Preto. Centro. CEP 97010.015 – Santa Maria – RS 
Fone/Fax: 55.3026.8911 – cametra@terra.com.br – www.cametra.com.br - CNPJ: 05.234.731/0001-15 

 
*Antes de imprimir este documento, verifique se realmente existe a necessidade desta ação. Assim, além de estar gerando uma de economia, você estará promovendo o 
desenvolvimento sustentável para nosso meio ambiente. Em caso de descarte deste documento após impresso, recicle-o. A CAMETRA e o Meio Ambiente agradecem. 
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Tipo de Exposição Ocasional 
Intensidade -------------------- 
EPI’s Utilizado ------------------ 
EPI’s Recomendados ------------------- 
Implementação  Imediata 

Recomendações 
Recomenda-se que seja realizado um rodízio dos funcionários durante a 
realização desta atividade a fim de minimizar o contato com este agente 
nocivo. 

Danos a Saúde 
Afecções osteoarticulares (artroses do cotovelo) e perturbações 
angioneuróticas da mão (alterações da sensibilidade e câimbras nas mãos). 

RISCO FISICO Embasamento Legal: NR 15 – Anexo 07  
Risco Identificado Radiação não ionizante 

Fonte Geradora: 
Processo de solda elétrica por eletrodo revestido, solda oxigênio e 
MIG/MAG 

Vias de transmissão Exposição da pele ou olhos aos raios ultravioletas ou ao calor da solda. 
Método de avaliação Avaliação qualitativa 
Tipo de Exposição Ocasional 
Intensidade --------------- 

EPI’s Utilizado 
Mascara p/ soldagem, luvas e avental de raspa de couro e calçado de 
segurança. 

EPI’s Recomendados 
Mascara para soldagem c/ lentes filtrantes, luvas, mangotes, perneiras e 
aventais de raspa de couro, óculos e calçados de segurança e vestimentas 
adequadas (com capuz para soldador). 

Implementação Imediata 

Recomendações 

- Fornecer e tornar Obrigatório o uso dos EPI’s conforme recomendações 
contidas PPRA. 
- Somente fornecer Equipamentos de Proteção individual contendo 
Certificado de Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e 
Emprego. 

Danos a Saúde 
Perturbações visuais (conjuntivites, cataratas), queimaduras e lesões na 
pele 

RISCO QUIMICO Embasamento Legal: NR15 – Anexo 13 
Risco Identificado Fumos de solda 

Fonte Geradora: 
Processo de solda elétrica por eletrodo revestido, solda oxigênio e 
MIG/MAG. 

Vias de transmissão e 
entrada 

Pelo ar (vias áreas e respiratórias). 



CAMETRA MEDICINA DO TRABALHO 
 

Centro de Atendimento em Medicina do Trabalho 
Santa Maria e Região Centro do Estado – RS 
 

PREVENÇÃO É A NOSSA MARCA 
 

 

 

Nossa Missão: 

Ser referência em Medicina do Trabalho em toda região centro do estado, atuando com ações de prevenção e pós-venda na busca da 
satisfação de nossos clientes. 
Nossa Visão:  
Ser reconhecida na região centro do RS até o ano de 2011 como a principal empresa de Medicina do Trabalho com excelência no 
atendimento pós-venda, focando em ações preventivas, buscando a qualidade de vida, segurança e bem estar de nossos clientes e seus 
colaboradores. 
Valores: 

Ética, respeito para com nossos clientes, trabalho em equipe, pessoas e profissionalismo.   
__________________________________________________________________________ 

Rua Alberto Pasqualine, 25 – sala 304 – Ed. Ouro Preto. Centro. CEP 97010.015 – Santa Maria – RS 
Fone/Fax: 55.3026.8911 – cametra@terra.com.br – www.cametra.com.br - CNPJ: 05.234.731/0001-15 

 
*Antes de imprimir este documento, verifique se realmente existe a necessidade desta ação. Assim, além de estar gerando uma de economia, você estará promovendo o 
desenvolvimento sustentável para nosso meio ambiente. Em caso de descarte deste documento após impresso, recicle-o. A CAMETRA e o Meio Ambiente agradecem. 
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Método de avaliação Avaliação qualitativa 
Tipo de Exposição Ocasional 
Intensidade ------------------ 
EPI’s Utilizado ------------------ 
EPI’s Recomendados Máscara semi facial p/ vapores orgânicos P2 com válvula de exalação. 

Recomendações 

- Fornecer e tornar Obrigatório o uso dos EPI’s conforme recomendações 
contidas PPRA. 
- Somente fornecer Equipamentos de Proteção individual contendo 
Certificado de Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e 
Emprego. 

Implementação  Imediata 
Danos a Saúde Problemas do sistema respiratórios. 
RISCO QUIMICO Embasamento Legal: NR 15 - Anexo 13 
Risco Identificado Hidrocarbonetos e outros compostos do carbono (óleo minerais e graxa) 
Fonte Geradora: Transporte e movimentação de chapas e perfilados com resíduos destes 

materiais e atividades de lubrificação e manutenção das maquinas e 
equipamentos existentes na empresa. 

Vias de transmissão e 
entrada 

Pele (contato com as mãos e membros superiores). 

Método de avaliação Avaliação qualitativa 
Tipo de Exposição Habitual e intermitente 
Intensidade --------------- 
EPI’s Utilizado Luvas de raspa de couro e calçados de segurança. 

EPI’s Recomendados 
Luvas de látex ou cremes de proteção, óculos e calçado de segurança e 
vestimentas adequadas. 

Implementação  Imediata 

Recomendações 

- Fornecer e tornar Obrigatório o uso dos EPI’s conforme recomendações 
contidas PPRA. 
- Somente fornecer Equipamentos de Proteção individual contendo 
Certificado de Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e 
Emprego 

Danos a Saúde Dermatite de contato, irritação, ressecamento e descamação de pele. 
RISCO ERGONOMICO 

Risco Identificado Posturas inadequadas e levantamento e transporte de peso. 

Fonte Geradora 
Movimentação e transporte de chapas de aço, maquinas e equipamentos, 
bancadas de trabalho e demais equipamentos de trabalho. 

Tipo de Exposição Habitual e intermitente 



CAMETRA MEDICINA DO TRABALHO 
 

Centro de Atendimento em Medicina do Trabalho 
Santa Maria e Região Centro do Estado – RS 
 

PREVENÇÃO É A NOSSA MARCA 
 

 

 

Nossa Missão: 

Ser referência em Medicina do Trabalho em toda região centro do estado, atuando com ações de prevenção e pós-venda na busca da 
satisfação de nossos clientes. 
Nossa Visão:  
Ser reconhecida na região centro do RS até o ano de 2011 como a principal empresa de Medicina do Trabalho com excelência no 
atendimento pós-venda, focando em ações preventivas, buscando a qualidade de vida, segurança e bem estar de nossos clientes e seus 
colaboradores. 
Valores: 

Ética, respeito para com nossos clientes, trabalho em equipe, pessoas e profissionalismo.   
__________________________________________________________________________ 

Rua Alberto Pasqualine, 25 – sala 304 – Ed. Ouro Preto. Centro. CEP 97010.015 – Santa Maria – RS 
Fone/Fax: 55.3026.8911 – cametra@terra.com.br – www.cametra.com.br - CNPJ: 05.234.731/0001-15 

 
*Antes de imprimir este documento, verifique se realmente existe a necessidade desta ação. Assim, além de estar gerando uma de economia, você estará promovendo o 
desenvolvimento sustentável para nosso meio ambiente. Em caso de descarte deste documento após impresso, recicle-o. A CAMETRA e o Meio Ambiente agradecem. 
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Recomendações 

- Recomendamos realizar treinamento sobre posturas adequadas no 
trabalho e técnica adequadas para levantamento e transporte de peso;  
- Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membro 
inferiores, coluna cervical e dorsal por breves períodos durante a jornada 
de trabalho;  
- Evitar levantar ou transportar chapas ou materiais com mais de 23 kg 
sem auxilio de meios adequados para os mesmo. 
- Realizar períodos de descanso em posição diferente da de trabalho. 

RISCO DE ACIDENTE 
Risco Identificado Esmagamento, fraturas e cortes. 

Fonte Geradora 
Nas operações de máquinas e equipamentos de trabalho (guilhotina, 
prensas entre outros) e no transporte e manuseio de peças, chapas e 
materiais de trabalho. 

Tipo de Exposição Habitual e intermitente 

Recomendações 

- Cuidado redobrado durante as atividades de manutenção, transporte ou 
remoção de chapas ou peças de grande porte; 
- Verificar e aplicar todas as recomendações no que diz respeito a prensas 
e similares conforme NOTA TÉCNICA N.º 16 / DSST. 

RISCO DE ACIDENTE 
Risco Identificado Trabalho em altura 
Fonte Geradora Montagem e desmontagem de estruturas metálicas, escadas e andaimes. 
Tipo de Exposição Habitual e Intermitente 

Recomendações 

- Nas atividades acima de 2 metros de altura é obrigatório o uso de cinto 
tipo pára-quedista c/ trava quedas e talabarte e linha devida. 
- Tomar todas as medidas de segurança durante a realização destas 
atividades. 
- Determinar que o cabo de segurança ao qual esta o trava quedas seja 
independente da estrutura do andaime conforme item 18.23.3.1 da NR 18. 
Obs.: Fica expressamente proibido a realização de qualquer atividade 
nestas condições sem que todas as medidas de segurança acima 
citadas sejam devidamente cumpridas rigorosamente. 
- Nas operações em que envolvem andaimes tomar os devidos cuidados 
referentes à capacidade de carga que o mesmo suporte e condições de 
segurança conforme NR 18. 

IMPORTANTE 
- Providenciar anualmente laudo de inspeção de todos os compressores existentes na empresa 
com emissão de ART por profissional devidamente habilitado conforme NR 13. 
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DEMAIS RECOMENDAÇÕES 
- Fornecer e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual conforme 
recomendações contidas neste PPRA, estes somente com Certificado de Aprovação (CA) aprovado 
pelo Ministério do trabalho e Emprego - Implementação Imediata.  
- Providenciar manutenção periódica em todas as máquinas e equipamentos existente por profissional 
devidamente habilitado conforme especificado na NR 12 - Implementação a Curto Prazo. 
- Equipamentos que utilizam energia elétrica devem ser devidamente aterrados conforme NR 10 item 
10.2.8.3 e Normas Internacionais vigentes - Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar a todos os colaboradores armários individuais com chaves - Implementação a Curto 
Prazo. 
- Recomendamos uma revisão em toda a instalação elétrica da empresa, por profissional legalmente 
habilitado conforme NR 10 para verificar possíveis falhas no sistema elétrico (caixas de comando, 
tomadas e demais pontos de energia) - Implementação a Curto Prazo. 
- Cuidado durante a realização das atividades; 
- Providenciar revisão por profissional devidamente habilitado dos vasos de pressão existentes bem 
como emissão de laudo técnico conforme prevê a NR 13 - Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar revisão por profissional habilitado de todas as maquinas e equipamentos - 
Implementação a Curto Prazo.  
- Providenciar lixeiras adequadas para colocação de material não utilizado - Implementação a Curto 
Prazo.  
- Providenciar caixa de primeiros socorros levando em conta a atividade principal da empresa - 
Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar treinamento quanto a medidas de segurança e quanto ao uso correto, guarda e 
manutenção dos equipamentos de proteção individual - Implementação a Curto Prazo. 
- Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado a fim de evitar acumulo de materiais jogados pelo 
chão desobstruindo vias de acesso e podendo assim ocasionar possíveis acidentes de trabalho - 
Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar manter sinalização e demarcação dos extintores de incêndio conforme NR 23 ou 
NBR12693, desobstruir as áreas de acesso destinado aos extintores e verificar sua recarga e datas de 
manutenção - Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar que os extintores existentes no interior da fabrica estejam em local visível, de fácil 
acesso, em plenas condições de uso - Implementação a Curto Prazo.  
- Implementar sistema interno de controle e verificação dos extintores quanto a validade dos mesmos e 
datas para manutenção e recarga – Implementação a Curto Prazo.  
- Capacitar os colaboradores quanto ao uso correto e técnicas de combate a incêndio por profissional 
devidamente habilitado conforme NR 23 - Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar proteção para as partes móveis (correrias, polias e demais partes moveis) eliminando o 
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conto dos colaboradores com o pode de operação e evitando assim possíveis acidentes - . 
Implementação a Curto Prazo. 
- Eliminar o uso de extensões pelo interior da oficina evitando assim possíveis acidentes ou choques 
elétricos aos colaboradores - Implementação a Curto Prazo. 
- Cuidar e controlar o desgaste dos discos de corte da poli corte, rebolo de esmeril e demais maquinas 
a fim de evitar quebras ou rupturas durante as atividade para evitar acidentes.  
- Cuidados durante as atividades de solda em geral evitando assim possíveis acidentes ou queimaduras. 
- Providenciar programa de controle interno de coleta e destinação de resíduos produzidos pelo setor 
de oficina a fim de evitar possíveis danos ambientais - Implementação a Curto Prazo. 
- Manter em boas condições de higiene e limpeza os sanitários e disponibilizar a todos os 
colaboradores materiais de asseio pessoal tais como: papel higiênico, cesto c/ tampa p/ lixo, toalhas de 
papel e sabão liquido - Implementação Imediata. 
Obs: Fica expressamente proibido o uso de toalhas coletivas neste local. 
- Fornecer aos colaboradores espaço destinado a vestiário dotado de armários individuais c/ chave. 
Implementação a Curto Prazo.  
- Providenciar revisão por profissional devidamente habilitado dos vasos de pressão existentes na 
empresa bem como emissão de laudo técnico conforme prevê a NR 13 - Implementação a Curto 
Prazo. 
- Disponibilizar a todos os colaboradores água potável e fresca durante a atividade laborativa - 
Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar adequação do mobiliário existente (bancadas e posto de trabalho) na empresa conforme 
prevê a NR 17 levando em consideração a atividade desenvolvida e as características físicas 
individuais de cada colaborador - Implementação a Médio Prazo. 
- Nas operações em que envolvem andaimes tomar os devidos cuidados referentes à capacidade de 
carga que o mesmo suporte e condições de segurança conforme NR 18.  
- Cuidado durante atividades de solda em geral a fim de evitar possíveis acidentes ou queimaduras. 
- Nas atividades externas a empresa (montagem e colocação das estruturas) tomar todos os cuidados 
no que diz respeito a normas de segurança e conduta dos colaboradores.  
- Fornecer aos colaboradores vestimentas de trabalho adequadas e repô-las quando danificadas 
conforme NR 18 item 18.37.3 - Implementação a Curto Prazo.  
- Providenciar treinamento quanto a medidas de segurança e quanto ao uso correto, guarda e 
manutenção dos equipamentos de proteção individual - Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar proteção de todas as partes móveis existentes e seu devido enclausuramento conforme 
NR 12 eliminado assim o contato ou a aproximação com o “ponto de operação”. 
- Sinalizar todas as maquinas e equipamentos existentes na empresa a fim de orientar os colaboradores 
quando aos riscos existentes e EPIs necessários para operação de cada maquina - Implementação 
Imediata. 
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- Treinar e capacitar todos os colaboradores antes de iniciar suas atividades junto a empresa quanto a 
correta operação de maquinas e equipamentos existentes e medidas de segurança adotadas pela 
empresa - Implementação Imediata. 
- Verificar e aplicar todas as recomendações no que diz respeito a prensas e similares conforme NOTA 
TÉCNICA N.º 16 / DSST (conforme descrita no anexo II deste PPRA) - Implementação Imediata. 
- Outros cuidados inerentes a função. 
OUTRAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO: --------------------- 
 
8.1.6 SOLDADOR 
 
Atribuições: Responsável pelo processo de soldagem das estruturas metálicas, confecção, reparo e 
instalação de peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, alumínio. 
Fabrica esquadrias de metal, recorta, modela e trabalha barras perfiladas para fabricar esquadrias, 
portas, grades, e demais peças em geral 
Responsável pela coordenação e execução das atividades de solda em geral 
 

Riscos Ambientais NR09 
RISCO FISICO Embasamento Legal: NR 15 – Anexo 01  
Risco Identificado Ruído 
Fonte Geradora: Maquinas e equipamentos 
Trajetória/vias de 
transmissão e entrada 

Propagação pelo ar (audição). 

Método de avaliação Avaliação quantitativa 
Tipo de Exposição Habitual e intermitente 
Intensidade Conforme anexo III 
EPI’s Utilizado Protetor auditivo 

EPI’s Recomendados 
Protetor auditivo modelo concha com NRRsf de 21 dB durante o manuseio 
e utilização de maquinas e equipamentos que geram ruído. 

Implementação Imediata 

Recomendações 

- Fornecer e tornar Obrigatório o uso dos EPI’s conforme recomendações 
contidas PPRA. 
- Somente fornecer Equipamentos de Proteção individual contendo 
Certificado de Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e 
Emprego. 

Danos a Saúde Perda auditiva induzida pelo ruído, stress e insônia. 
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RISCO FISICO Embasamento Legal: NR 15 – Anexo 08 

Risco Identificado Vibração 
Fonte Geradora: Maquinas e equipamentos 
Vias de transmissão Contato com membros superiores ou de corpo inteiro. 
Método de avaliação Avaliação qualitativa 
Tipo de Exposição Ocasional 
Intensidade -------------------- 
EPI’s Utilizado ------------------ 
EPI’s Recomendados ------------------- 
Implementação  Imediata 

Recomendações 
Recomenda-se que seja realizado um rodízio dos funcionários durante a 
realização desta atividade a fim de minimizar o contato com este agente 
nocivo. 

Danos a Saúde 
Afecções osteoarticulares (artroses do cotovelo) e perturbações 
angioneuróticas da mão (alterações da sensibilidade e câimbras nas mãos). 

RISCO FISICO Embasamento Legal: NR 15 – Anexo 07  
Risco Identificado Radiação não ionizante 

Fonte Geradora: 
Processo de solda elétrica por eletrodo revestido, solda oxigênio e 
MIG/MAG 

Vias de transmissão Exposição da pele ou olhos aos raios ultravioletas ou ao calor da solda. 
Método de avaliação Avaliação qualitativa 
Tipo de Exposição Ocasional 
Intensidade --------------- 

EPI’s Utilizado 
Mascara p/ soldagem, luvas e avental de raspa de couro e calçado de 
segurança. 

EPI’s Recomendados 
Mascara para soldagem c/ lentes filtrantes, luvas, mangotes, perneiras e 
aventais de raspa de couro, óculos e calçados de segurança e vestimentas 
adequadas (com capuz para soldador). 

Implementação Imediata 

Recomendações 

- Fornecer e tornar Obrigatório o uso dos EPI’s conforme recomendações 
contidas PPRA. 
- Somente fornecer Equipamentos de Proteção individual contendo 
Certificado de Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e 
Emprego. 

Danos a Saúde 
Perturbações visuais (conjuntivites, cataratas), queimaduras e lesões na 
pele 
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RISCO QUIMICO Embasamento Legal: NR15 – Anexo 13 
Risco Identificado Fumos de solda 

Fonte Geradora: 
Processo de solda elétrica por eletrodo revestido, solda oxigênio e 
MIG/MAG. 

Vias de transmissão e 
entrada 

Pelo ar (vias áreas e respiratórias). 

Método de avaliação Avaliação qualitativa 
Tipo de Exposição Ocasional 
Intensidade ------------------ 
EPI’s Utilizado ------------------ 
EPI’s Recomendados Máscara semi facial p/ vapores orgânicos P2 com válvula de exalação. 

Recomendações 

- Fornecer e tornar Obrigatório o uso dos EPI’s conforme recomendações 
contidas PPRA. 
- Somente fornecer Equipamentos de Proteção individual contendo 
Certificado de Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho. 

Implementação  Imediata 
Danos a Saúde Problemas do sistema respiratórios. 
RISCO QUIMICO Embasamento Legal: NR 15 - Anexo 13 
Risco Identificado Hidrocarbonetos e outros compostos do carbono (óleo minerais e graxa) 
Fonte Geradora: Transporte e movimentação de chapas e perfilados com resíduos destes 

materiais e atividades de lubrificação e manutenção das maquinas e 
equipamentos existentes na empresa. 

Vias de transmissão e 
entrada 

Pele (contato com as mãos e membros superiores). 

Método de avaliação Avaliação qualitativa 
Tipo de Exposição Habitual e intermitente 
Intensidade --------------- 
EPI’s Utilizado Luvas de raspa de couro e calçados de segurança. 

EPI’s Recomendados 
Luvas de látex ou cremes de proteção, óculos e calçado de segurança e 
vestimentas adequadas. 

Implementação  Imediata 

Recomendações 

- Fornecer e tornar Obrigatório o uso dos EPI’s conforme recomendações 
contidas PPRA. 
- Somente fornecer Equipamentos de Proteção individual contendo 
Certificado de Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e 
Emprego 

Danos a Saúde Dermatite de contato, irritação, ressecamento e descamação de pele. 
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RISCO ERGONOMICO 
Risco Identificado Posturas inadequadas e levantamento e transporte de peso. 

Fonte Geradora 
Movimentação e transporte de chapas de aço, maquinas e equipamentos, 
bancadas de trabalho e demais equipamentos de trabalho. 

Tipo de Exposição Habitual e intermitente 

Recomendações 

- Recomendamos realizar treinamento sobre posturas adequadas no 
trabalho e técnica adequadas para levantamento e transporte de peso;  
- Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membro 
inferiores, coluna cervical e dorsal por breves períodos durante a jornada 
de trabalho;  
- Evitar levantar ou transportar chapas ou materiais com mais de 23 kg 
sem auxilio de meios adequados para os mesmo. 
- Realizar períodos de descanso em posição diferente da de trabalho. 

RISCO DE ACIDENTE 
Risco Identificado Esmagamento, fraturas e cortes. 

Fonte Geradora 
Nas operações de máquinas e equipamentos de trabalho (guilhotina, 
prensas entre outros) e no transporte e manuseio de peças, chapas e 
materiais de trabalho. 

Tipo de Exposição Habitual e intermitente 

Recomendações 

- Cuidado redobrado durante as atividades de manutenção, transporte ou 
remoção de chapas ou peças de grande porte; 
- Verificar e aplicar todas as recomendações no que diz respeito a prensas 
e similares conforme NOTA TÉCNICA N.º 16 / DSST. 

RISCO DE ACIDENTE 
Risco Identificado Trabalho em altura 
Fonte Geradora Montagem e desmontagem de estruturas metálicas, escadas e andaimes. 
Tipo de Exposição Habitual e Intermitente 

Recomendações 

- Nas atividades acima de 2 metros de altura é obrigatório o uso de cinto 
tipo pára-quedista c/ trava quedas e talabarte e linha devida. 
- Tomar todas as medidas de segurança durante a realização destas 
atividades. 
- Determinar que o cabo de segurança ao qual esta o trava quedas seja 
independente da estrutura do andaime conforme item 18.23.3.1 da NR 18. 
Obs.: Fica expressamente proibido a realização de qualquer atividade 
nestas condições sem que todas as medidas de segurança acima 
citadas sejam devidamente cumpridas rigorosamente. 
- Nas operações em que envolvem andaimes tomar os devidos cuidados 



CAMETRA MEDICINA DO TRABALHO 
 

Centro de Atendimento em Medicina do Trabalho 
Santa Maria e Região Centro do Estado – RS 
 

PREVENÇÃO É A NOSSA MARCA 
 

 

 

Nossa Missão: 

Ser referência em Medicina do Trabalho em toda região centro do estado, atuando com ações de prevenção e pós-venda na busca da 
satisfação de nossos clientes. 
Nossa Visão:  
Ser reconhecida na região centro do RS até o ano de 2011 como a principal empresa de Medicina do Trabalho com excelência no 
atendimento pós-venda, focando em ações preventivas, buscando a qualidade de vida, segurança e bem estar de nossos clientes e seus 
colaboradores. 
Valores: 

Ética, respeito para com nossos clientes, trabalho em equipe, pessoas e profissionalismo.   
__________________________________________________________________________ 

Rua Alberto Pasqualine, 25 – sala 304 – Ed. Ouro Preto. Centro. CEP 97010.015 – Santa Maria – RS 
Fone/Fax: 55.3026.8911 – cametra@terra.com.br – www.cametra.com.br - CNPJ: 05.234.731/0001-15 

 
*Antes de imprimir este documento, verifique se realmente existe a necessidade desta ação. Assim, além de estar gerando uma de economia, você estará promovendo o 
desenvolvimento sustentável para nosso meio ambiente. Em caso de descarte deste documento após impresso, recicle-o. A CAMETRA e o Meio Ambiente agradecem. 

 

23 

referentes à capacidade de carga que o mesmo suporte e condições de 
segurança conforme NR 18. 

IMPORTANTE 
- Providenciar anualmente laudo de inspeção de todos os compressores existentes na empresa 
com emissão de ART por profissional devidamente habilitado conforme NR 13. 

DEMAIS RECOMENDAÇÕES 
- Fornecer e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual conforme 
recomendações contidas neste PPRA, estes somente com Certificado de Aprovação (CA) aprovado 
pelo Ministério do trabalho e Emprego - Implementação Imediata.  
- Providenciar manutenção periódica em todas as máquinas e equipamentos existente por profissional 
devidamente habilitado conforme especificado na NR 12 - Implementação a Curto Prazo. 
- Equipamentos que utilizam energia elétrica devem ser devidamente aterrados conforme NR 10 item 
10.2.8.3 e Normas Internacionais vigentes - Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar a todos os colaboradores armários individuais com chaves - Implementação a Curto 
Prazo. 
- Recomendamos uma revisão em toda a instalação elétrica da empresa, por profissional legalmente 
habilitado conforme NR 10 para verificar possíveis falhas no sistema elétrico (caixas de comando, 
tomadas e demais pontos de energia) - Implementação a Curto Prazo. 
- Cuidado durante a realização das atividades; 
- Providenciar revisão por profissional devidamente habilitado dos vasos de pressão existentes bem 
como emissão de laudo técnico conforme prevê a NR 13 - Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar revisão por profissional habilitado de todas as maquinas e equipamentos - 
Implementação a Curto Prazo.  
- Providenciar lixeiras adequadas para colocação de material não utilizado - Implementação a Curto 
Prazo.  
- Providenciar caixa de primeiros socorros levando em conta a atividade principal da empresa - 
Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar treinamento quanto a medidas de segurança e quanto ao uso correto, guarda e 
manutenção dos equipamentos de proteção individual - Implementação a Curto Prazo. 
- Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado a fim de evitar acumulo de materiais jogados pelo 
chão desobstruindo vias de acesso e podendo assim ocasionar possíveis acidentes de trabalho - 
Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar manter sinalização e demarcação dos extintores de incêndio conforme NR 23 ou 
NBR12693, desobstruir as áreas de acesso destinado aos extintores e verificar sua recarga e datas de 
manutenção - Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar que os extintores existentes no interior da fabrica estejam em local visível, de fácil 
acesso, em plenas condições de uso - Implementação a Curto Prazo.  
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- Implementar sistema interno de controle e verificação dos extintores quanto a validade dos mesmos e 
datas para manutenção e recarga – Implementação a Curto Prazo.  
- Capacitar os colaboradores quanto ao uso correto e técnicas de combate a incêndio por profissional 
devidamente habilitado conforme NR 23 - Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar proteção para as partes móveis (correrias, polias e demais partes moveis) eliminando o 
conto dos colaboradores com o pode de operação e evitando assim possíveis acidentes - . 
Implementação a Curto Prazo. 
- Eliminar o uso de extensões pelo interior da oficina evitando assim possíveis acidentes ou choques 
elétricos aos colaboradores - Implementação a Curto Prazo. 
- Cuidar e controlar o desgaste dos discos de corte da poli corte, rebolo de esmeril e demais maquinas 
a fim de evitar quebras ou rupturas durante as atividade para evitar acidentes.  
- Cuidados durante as atividades de solda em geral evitando assim possíveis acidentes ou queimaduras. 
- Providenciar programa de controle interno de coleta e destinação de resíduos produzidos pelo setor 
de oficina a fim de evitar possíveis danos ambientais - Implementação a Curto Prazo. 
- Manter em boas condições de higiene e limpeza os sanitários e disponibilizar a todos os 
colaboradores materiais de asseio pessoal tais como: papel higiênico, cesto c/ tampa p/ lixo, toalhas de 
papel e sabão liquido - Implementação Imediata. 
Obs: Fica expressamente proibido o uso de toalhas coletivas neste local. 
- Fornecer aos colaboradores espaço destinado a vestiário dotado de armários individuais c/ chave. 
Implementação a Curto Prazo.  
- Providenciar revisão por profissional devidamente habilitado dos vasos de pressão existentes na 
empresa bem como emissão de laudo técnico conforme prevê a NR 13 - Implementação a Curto 
Prazo. 
- Disponibilizar a todos os colaboradores água potável e fresca durante a atividade laborativa - 
Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar adequação do mobiliário existente (bancadas e posto de trabalho) na empresa conforme 
prevê a NR 17 levando em consideração a atividade desenvolvida e as características físicas 
individuais de cada colaborador - Implementação a Médio Prazo. 
- Nas operações em que envolvem andaimes tomar os devidos cuidados referentes à capacidade de 
carga que o mesmo suporte e condições de segurança conforme NR 18.  
- Cuidado durante atividades de solda em geral a fim de evitar possíveis acidentes ou queimaduras. 
- Nas atividades externas a empresa (montagem e colocação das estruturas) tomar todos os cuidados 
no que diz respeito a normas de segurança e conduta dos colaboradores.  
- Fornecer aos colaboradores vestimentas de trabalho adequadas e repô-las quando danificadas 
conforme NR 18 item 18.37.3 - Implementação a Curto Prazo.  
- Providenciar treinamento quanto a medidas de segurança e quanto ao uso correto, guarda e 
manutenção dos equipamentos de proteção individual - Implementação a Curto Prazo. 
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- Providenciar proteção de todas as partes móveis existentes e seu devido enclausuramento conforme 
NR 12 eliminado assim o contato ou a aproximação com o “ponto de operação”. 
- Sinalizar todas as maquinas e equipamentos existentes na empresa a fim de orientar os colaboradores 
quando aos riscos existentes e EPIs necessários para operação de cada maquina - Implementação 
Imediata. 
- Treinar e capacitar todos os colaboradores antes de iniciar suas atividades junto a empresa quanto a 
correta operação de maquinas e equipamentos existentes e medidas de segurança adotadas pela 
empresa - Implementação Imediata. 
- Verificar e aplicar todas as recomendações no que diz respeito a prensas e similares conforme NOTA 
TÉCNICA N.º 16 / DSST (conforme descrita no anexo II deste PPRA) - Implementação Imediata. 
- Outros cuidados inerentes a função. 
OUTRAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO: --------------------- 
 
 
8.1.7 PINTOR 
 
Atribuições: Analisa e prepara as esquadrias a serem pintadas e calcula quantidade de materiais para 
pintura. Identifica, prepara e aplica tintas em superfícies, retoca superfícies pintadas. Seca superfície e 
repara equipamentos de pintura. 

Riscos Ambientais NR09 
RISCO FISICO Embasamento Legal: NR15 – Anexo 01 
Risco Identificado Ruído 
Fonte Geradora: Maquinas e equipamentos (interior da fabrica)  
Trajetória/vias de 
transmissão e entrada 

Propagação pelo ar (audição). 

Método de avaliação Avaliação quantitativa 
Tipo de Exposição Habitual e intermitente 
Intensidade Conforme anexo III 
EPI’s Utilizado Protetor auditivo tipo concha e inserção 

EPI’s Recomendados 
Protetor auditivo modelo concha com NRRsf de 21 dB durante 
operações nas máquinas e equipamentos que geram ruído. 

Implementação Imediata 

Recomendações 

- Fornecer e tornar Obrigatório o uso dos EPI’s conforme 
recomendações contidas PPRA. 
- Somente fornecer Equipamentos de Proteção individual contendo 
Certificado de Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho. 

Danos a Saúde Perda auditiva induzida pelo ruído, stress e insônia. 
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RISCO QUIMICO Embasamento Legal: NR 15 – Anexo 13 
Risco Identificado Hidrocarbonetos aromáticos (tintas, vernizes, catalisadores e solventes) 

Fonte Geradora: 
Pintura de grades, esquadrias entre outros materiais produzidos na 
empresa, limpeza e manutenção dos equipamentos utilizados. 

Vias de transmissão e 
entrada 

Pelo ar (vias respiratórias) e cutânea (pele) 

Método de avaliação Avaliação qualitativa 
Tipo de Exposição Habitual e intermitente 
Intensidade ----------- 
EPI’s Utilizado Máscara com filtro químico, calçados de segurança e luva de látex.  

EPI’s Recomendados 
Máscara com filtro químico combinado, luvas de PVC, óculos e 
calçados proteção, avental impermeável e vestimentas adequadas. 

Implementação  Imediata 

Recomendações 

- Fornecer e tornar Obrigatório o uso dos EPI’s conforme 
recomendações contidas PPRA. 
- Somente fornecer Equipamentos de Proteção individual contendo 
Certificado de Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho. 

Danos a Saúde 
Dermatites pelo contato, problemas respiratórios e discrasias 
sanguínea. 

RISCO QUIMICO Embasamento Legal: ----------------- 
Risco Identificado Névoas e vapores (tintas, vernizes, catalisadores e solventes) 

Fonte Geradora: 
Pintura de grades, esquadrias entre outros materiais produzidos na 
empresa (pintura c/ pistola). 

Vias de transmissão e 
entrada 

Pelo ar (vias respiratórias) e cutânea (pele) 

Método de avaliação Avaliação qualitativa 
Tipo de Exposição Habitual e intermitente 
Intensidade ----------- 
EPI’s Utilizado Máscara com filtro químico, calçados de segurança e luva de látex.  

EPI’s Recomendados 
Máscara com filtro químico combinado, luvas de PVC, óculos e 
calçados proteção, avental impermeável e vestimentas adequadas. 

Implementação  Imediata 

Recomendações 

- Fornecer e tornar Obrigatório o uso dos EPI’s conforme 
recomendações contidas PPRA. 
- Somente fornecer Equipamentos de Proteção individual contendo 
Certificado de Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho 

Danos a Saúde Dermatites pelo contato, problemas respiratórios e discrasias 
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RISCO ERGONOMICO 

Risco Identificado Posturas inadequadas e levantamento e transporte de peso. 
Fonte Geradora Movimentação de estruturas metálicas durante as atividades de pintura. 
Tipo de Exposição Habitual e intermitente 

Recomendações 

- Recomendamos realizar treinamento sobre posturas adequadas no trabalho e 
técnicas de levantamento e transporte de peso;  
- Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membro 
inferiores, coluna cervical e dorsal por breves períodos durante a jornada de 
trabalho;  
- Evitar levantar ou transportar chapas ou estruturas com mais de 23 kg sem 
auxilio de meios adequados para os mesmo. 
- Realizar períodos de descanso em posição diferente da de trabalho.  

RISCO DE ACIDENTE 
Risco Identificado Incêndio e explosões.  

Fonte Geradora 
Processo de manuseio e armazenagem de tintas e solventes junto ao deposito e 
setor de pintura. 

Recomendações 

- Cuidado durante o manuseio de tintas e solventes; 
- Jamais manusear tais produtos químicos na presença de chamas (fogo) ou 
qualquer outro equipamento que gere faísca. 
- A partir desta data fica expressamente proibido fumar durante as atividades 
de pintura ou durante as atividades de manuseio de qualquer produto químico. 
- Providenciar adequações junto ao setor de deposito de tintas e solventes 
conforme prevê a NR20 itens 20.2.13 a 20.2.16 

IMPORTANTE 
- Providenciar anualmente laudo de inspeção de todos os compressores existentes na empresa 
com emissão de ART por profissional devidamente habilitado conforme NR 13. 

DEMAIS RECOMENDAÇÕES 
- Fornecer e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção individual conforme 
recomendações contidas neste PPRA e com Certificado de Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério 
do trabalho e Emprego - Implementação Imediata. 
- Equipamentos que utilizam energia elétrica devem ser devidamente aterrados conforme NR 10 item 
10.2.8.3 e Normas Internacionais vigentes - Implementação Imediata. 
- Providenciar manter a sinalização e demarcação dos extintores de incêndio conforme NR 23 ou 
NBR12693, desobstruir as áreas de acesso dos mesmos e verificar a data da próxima recarga - 
Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar inspeção e vistoria de toda a parte elétrica da fabrica por profissional devidamente 
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habilitado conforme NR 10. Nesta avaliação devera ser avaliado quadros de comando, tomadas, 
painéis, fiações, plugs e tomadas, derivações, ligações, tubulações, eliminando assim a existência de 
partes vivas expostas de circuitos e equipamentos. Verificar ainda isolamentos e emendas tendo estas 
que ser equivalente a dos condutores utilizados entre outros componentes do sistema elétrico - 
Implementação a Curto Prazo.  
- Providenciar revisão por profissional habilitado de todas as maquinas e equipamentos - 
Implementação a Curto Prazo.  
- Providenciar instalações sanitárias conforme NR 18 seguindo as orientações e exigências da mesma e 
disponibilizando a todos os colaboradores materiais de asseio pessoal tais como: papel higiênico, cesto 
de lixo com tampa, papel toalha e sabão liquido - Implementação a Curto Prazo.  
Obs.: Fica expressamente proibido o uso de toalhas coletivas pelos colaboradores. 
- Providenciar refeitório com mesas e assentos em numero suficiente conforme item 18.4.2.11.1 e 
meios seguros para aquecimento conforme item 18.4.2.11.3 ambos da NR 18 caso os funcionários 
realizam suas refeições junto à empresa - Implementação a Curto Prazo. 
Obs.: Nesta circunstancia fica expressamente proibido o uso e utilização de fogareiro.  
- Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado, evitar o acumulo de materiais ou matéria prima 
jogados pelo chão e desobstruir principalmente as vias de acesso e circulação dos colaboradores 
conforme item 18.29.1 da NR 18 - Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar caixa de primeiro socorros e levando em consideração as características da atividade 
desenvolvida - Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar lixeiras adequadas para colocação de material não utilizado - Implementação a Curto 
Prazo.  
- Providenciar manter a sinalização e demarcação dos extintores de incêndio conforme NR 23 ou 
NBR12693, desobstruir as áreas de acesso dos mesmos e verificar a data da próxima recarga - 
Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar que os extintores existentes no interior da fabrica estejam em local visível, de fácil 
acesso, em plenas condições de uso - Implementação a Curto Prazo.  
- Implementar sistema interno de controle e verificação dos extintores quanto a validade dos mesmos e 
datas para manutenção e recarga – Implementação a Curto Prazo.  
- Capacitar os colaboradores quanto ao uso correto e técnicas de combate a incêndio por profissional 
devidamente habilitado conforme NR 23 - Implementação a Médio Prazo. 
- Fornecer aos colaboradores vestimentas de trabalho adequadas e repô-las quando danificadas 
conforme NR 18 item 18.37.3 - Implementação a Curto Prazo.  
- Providenciar treinamento quanto a medidas de segurança e quanto ao uso correto, guarda e 
manutenção dos equipamentos de proteção individual - Implementação a Curto Prazo. 
- Providenciar proteção de todas as partes móveis existentes e seu devido enclausuramento conforme 
NR 12 eliminado assim o contato ou a aproximação com o “ponto de operação”. 
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- Sinalizar todas as maquinas e equipamentos existentes na empresa a fim de orientar os colaboradores 
quando aos riscos existentes e EPIs necessários para operação de cada maquina - Implementação 
Imediata. 
- Treinar e capacitar todos os colaboradores antes de iniciar suas atividades junto a empresa quanto a 
correta operação de maquinas e equipamentos existentes e medidas de segurança adotadas pela 
empresa - Implementação Imediata. 
- Cuidados durante as atividades de uso, manuseio e fracionamento de tintas, vernizes e solventes 
durante as atividades diárias. 
- Melhor sistema de exaustão e enclausuramento da cabine de pintura conforme medidas de engenharia 
– Implementação a Curto Prazo.  
- Providenciar local adequado bem como sua devida sinalização par armazenagem dos produtos 
químicos utilizados - Implementação a Curto Prazo. 
- Implementar sistema de sinalização de segurança do interior da empresa - Implementação a Curto 
Prazo.   
- Providenciar adequação do mobiliário existente (bancadas e posto de trabalho) na empresa conforme 
prevê a NR 17 levando em consideração a atividade desenvolvida e as características físicas 
individuais de cada colaborador - Implementação a Médio Prazo. 
- Verificar e aplicar todas as recomendações no que diz respeito a prensas e similares conforme NOTA 
TÉCNICA N.º 16 / DSST (conforme descrita no anexo II deste PPRA) - Implementação Imediata. 
- Outros inerentes a função. 
 
RECOMENDAÇÕES CONFORME NR 20 - LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS E INFLAMÁVEIS 

 
Armazenamento: 
20.2.13. O armazenamento de líquidos inflamáveis dentro do edifício só poderá ser feito com 
recipientes cuja capacidade máxima seja de 250 (duzentos e cinqüenta) litros por recipiente 
20.2.14. As salas de armazenamento interno deverão obedecer aos seguintes itens: 
a) as paredes, pisos e tetos deverão ser construídos de material resistente ao fogo e de maneira que 
facilite a limpeza e não provoque centelha por atrito de sapatos ou ferramentas;  
b) as passagens e portas serão providas de soleiras ou rampas com pelo menos 0,15m (quinze 
centímetros) de desnível, ou valetas abertas e cobertas com grade de aço com escoamento para local 
seguro;  
c) deverá ter instalação elétrica apropriada à prova de explosão, conforme recomendações da Norma 
Regulamentadora - NR 10;  
d) deverá ser ventilada, de preferência com ventilação natural;  
e) deverá ter sistema de combate a incêndio com extintores apropriados, próximo à porta de acesso;  
f) nas portas de acesso, deverá estar escrito de forma bem visível "Inflamável"e "Não Fume".  
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20.2.15. Os compartimentos e armários usados para armazenamento de combustíveis inflamáveis, 
localizados no interior de salas, deverão ser construídos de chapas metálicas e demarcados com dizeres 
bem visível “Inflamável”.  
20.2.16. O armazenamento de líquidos inflamáveis da Classe I, em tambores com capacidade até 250 
(duzentos e cinqüenta) litros, deverá ser feito em lotes de no máximo 100 (cem) tambores. / I3) 
OUTRAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO: -------------------------- 

 
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, manutenção das máquinas, 

e outras medidas que visem à 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-03 – Embargo ou Interdição: 
 
-Trata a Norma Regulamentadora em questão do ato de embargo ou de interdição, medidas 
promovidas pelo órgão competente do MTE que importam na paralisação total ou parcial da obra ou 
do estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, sempre que, através de laudo técnico, 
vier demonstrada a existência de grave e iminente risco ao trabalhador, considerada assim, toda 
condição ambiental de trabalho que possa causar acidente ou doença profissional com lesão grave à 
sua integridade física (do trabalhador). 
 
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 esta deve designar um colaborador para cumprir com o 
objetivo desta NR, qual seja prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. 
Obs.: A empresa devera nomear este colaborador no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da data 
de entrega deste documento ficando esta responsável em comunicar a Medicina do Trabalho. 
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NR-06 – Equipamento de Proteção Individual – EPI: 
 
- A empresa é obrigada a fornecer aos colaboradores, gratuitamente, EPI adequado ao risco e em 
perfeito estado de conservarão 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 coletivas forem tecnicamente inviáveis ou não oferecerem 
completa proteção contra risco; 
- Para atender as situações de emergência. 
 
CONSIDERAÇÕES SOBRE EPI 
  
Para utilizar do EPI no âmbito deste programa, devem-se considerar as normas legais e administrativas 
em vigor e envolver no mínimo: 
a) Seleção do EPI adequado tecnicamente ao risco a que o colaborador 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 trabalho usuário;  
b) Programa de treinamento dos colaboradores 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 colaboradores, com a respectiva identificação dos 
EPI’s utilizados para os riscos ambientais; 
e) Fornecer somente EPI’s 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 assinaturas do funcionário usuário.    
 
A NR 06, em seus itens 6.6. e 6.7, estabelece as obrigações do empregador e dos colaboradores 
quando aos EPI’s: 
 
*É OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR: 
 - Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade; 
- Exigir seu uso; 
- Fornecer aos colaboradores somente EPI’s aprovados pelo órgão competente em matéria de 
segurança e saúde no trabalho; 
- Orientar e treinar os colaboradores sobre o uso adequado, guarda e conservação; 
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- Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado; 
- Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica;  
- Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada. 
 
*É OBRIGAÇÃO DO COLABORADOR: 
- 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 uso; 
- Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.   
 
NR-07 – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional: 
 
- Estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte do empregador, do Programa 
de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da 
saúde do conjunto dos seus trabalhadores. 
 
NR-09 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais: 
 
- Estabelece a norma, em foco, a obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os 
empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais - PPRA. Devem constituir objeto do PPRA os riscos ambientais, agentes físicos, 
químicos e biológicos existentes no ambiente do trabalho e que possam causar danos a saúde do 
trabalhador. 
 
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, atendendo os requisitos tecnológicos e as 
prescrições prevista no subitem 10.1.2 
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NR-11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseios de Materiais: 
  
- O material armazenado deverá ser disposto de forma a evitar a obstrução de portas, equipamentos 
contra incêndio, saídas de emergências, etc.; 
- O material empilhado deverá ficar afastado da estrutura lateral a uma distancia de, no mínimo, 50 
centímetros; 
- A disposição dos materiais não deverá dificultar o trânsito, a iluminação e o acesso às saídas de 
emergência; 
- O armazenamento deverá obedecer a requisitos de segurança para cada tipo de material.  
 
NR-12 – Máquinas e Equipamentos 
 
- As maquinas e os equipamentos devem ser dotados de dispositivos de partida e parada e outros que 
se fizerem necessários para a prevenção de acidentes do trabalho. 
- Os reparos, limpeza e ajuste somente poderão ser executados com as maquinas paradas, salvo quando 
o movimento for indispensável para à realização do ajuste. 
- As maquinas e equipamentos devem ter suas transmissões de força enclausuradas dentro de uma 
estrutura ou devidamente isolada por anteparos adequados 
- As maquinas e os equipamentos que utilizarem energia elétrica devem ser aterrados conforme 
previsto na NR - 10  
 
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, caldeiras e 
demais vasos de pressão existentes na empresa, com o intuito de prevenir ou corrigir possíveis falhas 
que possam causar acidentes, com emissão de laudo técnico por profissionais legalmente habilitados, 
conforme determina a NR 13.  
 
NR-15 – Atividades e Operações Insalubres (Anexos 01 a 14): 
 
- Consideram-se atividades insalubres aquelas, que, por sua natureza, condições ou métodos de 
trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados 
em razão da natureza, intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. 
- A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer com a adoção de medida de ordem 
geral que conserve o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância e/ou com a utilização de 
equipamento de proteção individual. 
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- A adoção de medida de ordem coletiva implica na implantação dos denominados 
Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC - e a medida de ordem individual implicam na implantação 
de - Equipamentos de Proteção Individual - EPI. 
 
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. 
- Quanto aos riscos decorrentes do levantamento e transporte de peso, recomenda-se que nunca seja 
transportado caixa, volumes e objetos acima de 23 Kg para um transporte contínuo de cargas sem o 
auxilio de equipamentos para este transporte. 
- Para atividade em que os trabalhos devam ser realizados na posição em pé, devem ser colocados 
assentos para descanso em locais em que possam ser utilizados por todos os colaboradores durante 
possíveis horários de descanso e pausas (subitem 17.3.5).  
- Recomenda-se a realização de treinamentos periódicos para esclarecer aos colaboradores sobre os 
métodos e ações a serem desenvolvidas visando à saúde e integridade física dos colaboradores e 
medidas para prevenir acidentes. 
 
NR-20 – Líquidos Combustíveis e Inflamáveis: 
 
LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS 
- É todo aquele que possua ponto de fulgor igual ou superior a 70ºC e inferior a 93,3ºC e é considerado 
líquido combustível de classe III. 
 
LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS 
- É todo aquele que possua ponto de fulgor inferior a 70ºC e, quando tiver o ponto de fulgor abaixo de 
37,7ºC será classificado como líquido combustível de classe I e, quando tiver o ponto de fulgor 
superior a 37,7ºC e inferior a 70ºC será classificado como líquido combustível de classe II. 
 
NR-23 – Proteção Contra Incêndio: 
 
Elaboração do PPCI (Programa de Prevenção e Combate a 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 1,60m acima do piso. 
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Sinalização: Os locais destinados aos extintores devem ser sinalizados por um circulo vermelho ou 
por uma seta larga, vermelha, com bordas amarelas. Deve ser pintada de vermelho uma área de no 
mínimo 1,00m (um metro) x 1,00m (um metro) do piso embaixo do extintor, a qual não poderá ser 
obstruída por forma nenhuma. 
Treinamento: Deve der realizado 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 
 
Instalações Sanitárias: 
- As áreas destinadas as sanitários deverão atender as dimensões mínimas necessárias. È considerado 
satisfatório a metragem de  1 metro quadrado para cada 20 colaboradores em atividades. 
- Os locais onde se encontrarem os sanitários deverão ser submetidos a processo permanente de 
higienização, desprovidos estes de quaisquer odores durante a jornada de trabalho. 
- O mictório devera ser de porcelana ou outro metal equivalente, liso e impermeável. 
- O lavatório devera ser provido de material para limpeza, enxugo ou secagem das mãos, ficando 
proibido o uso de toalhas coletivas 
- No conjunto de instalações sanitárias será exigido um lavatório para cada 10 colaboradores. 
- Os chuveiros poderam ser de metal ou plástico, onde será exigido um chuveiro para cada 
10colaboradores nas atividades ou operações insalubres ou nos trabalhos com exposição a substancias 
tóxicas. 
Vestiários: 
- Em todos os estabelecimentos industriais e naqueles em que a atividade exija troca de roupas, haverá 
local apropriado para vestiário dotado de armários individuais, observada a separação dos sexos. 
- A área de um vestiário será dimensionada em função de no mínimo 1,50 metros quadrados  para cada 
colaborador 
Armários: 
- Os armários de compartimentos duplos terão as seguintes medidas: 

• 1,20 m (um metro e 20 centímetros) de altura por 0,30 (trinta centímetros) de largura e 0,40 
(quarenta centímetros) de profundidade. 

• Os de um só compartimento terão  as dimensões mínimas de 0,80 (oitenta centímetros) de 
altura por 0,30 (trinta centímetros) de largura e 0,80 (oitenta centímetros) de profundidade. 

Refeitório: 
- Nos estabelecimentos que trabalhem mais de 300 colaboradores é obrigatória a existência de 
refeitório, não sendo permitido aos colaboradores tomarem suas refeições em outro local do 
estabelecimento. 
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- Já nos estabelecimentos que trabalhem mais de 30 até 300 colaboradores, embora não seja exigido o 
refeitório, deverão ser asseguradas aos colaboradores, condições suficientes de conforto para a ocasião 
das refeições. 
- As condições de conforto que trata o item 24.3.15, deverão preencher os seguintes requisitos 
mínimos: 

• Local adequado, fora da área de trabalho. 
• Piso lavável 
• Limpeza, arejamento e boa iluminação. 
• Mesas e assentos em numero correspondente ao de usuários. 
• Lavatórios e pias instalados nas proximidades ou no próprio local 
• Fornecimento de água potável aos colaboradores. 
• Estufa, fogão ou similar para aquecer as refeições. 

 
NR-25 – Resíduos Industriais: 
- A empresa deve controlar a emissão de resíduos, sejam gasosos, líquidos e sólidos, de forma que não 
possam causar poluição do local de trabalho, bem como do meio ambiente. Para tal, a mesma deve 
depositar tais resíduos em locais apropriados, conforme normas dos órgãos que regulam tal 
procedimento (FEPAM, Secretaria da Saúde, IBAMA, etc.). 
  
NR-26 – Sinalização de segurança: 
- Adotar sinalização de segurança com objetivo de prevenir acidentes, identificar EPI’s que devem ser 
utilizados, delimitar áreas e advertir sobre riscos nos locais de trabalho. 
 
NR-28 – Fiscalização e Penalidades 
- Essa norma trata da ação fiscalizadora dos Agentes de Inspeção do Trabalho do TEM nas empresas, 
visando à garantia do cumprimento das disposições legais e regulamentares vigentes, relativas à 
segurança e saúde do trabalhador, e da aplicação das penalidades previstas para cada caso, de 
conformidade com o disposto no quadro de gradação das multas e no quadro de classificação das 
infrações (Anexos I e II integrantes da NR-28). 
 
Observações importantes: A execução do PPRA e de seu Cronograma de Ações deve ficar a cargo 
da direção, gerência, chefias e de todos os funcionários da empresa. Por outro lado, para que a empresa 
consiga chegar a seu objetivo no tocante a segurança do trabalho e doenças ocupacionais, se faz 
necessário que a mesma tome algumas medidas de conscientização e informação, com o objetivo de 
fazer com que os funcionários fiquem atualizados em relação aos riscos inerentes ao trabalho e aos 
EPI's utilizados e/ou implantados na empresa através das orientações repassada pela medicina do 
trabalho. 
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OBS.: Quanto aos prazos para implementação das recomendações citadas no programa fica 
esclarecido que: 
   
  IMEDIATO: 10 dias a contar da data de entrega do programa; 
  CURTO PRAZO: 30 dias a contar da data de entrega do programa; 
  MÉDIO PRAZO: 90 dias a contar da data de entrega do programa; 
  LONGO PRAZO: 120 dias a contar da data de entrega do programa; 

 
 

11 CONCLUSÃO 
  

Buscando atender às determinações legais, conclui-se o presente trabalho salientando 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 saúde 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, os Serviços de Medicina Ocupacional da CAMETRA MEDICINA DO 
TRABALHO, colocam-se ao seu inteiro dispor para toda e qualquer assessoria técnica legal que vise 
ao esclarecimento de eventuais dúvidas. 

  
 
Santa Maria, Maio de 2010. 
 
 
 
 

__________________________________ __________________________________ 
 Dra. Liliani Brum Luis Valente 

Médica do Trabalho Técnico em Segurança do Trabalho 
CRM – 24.939 Registro nº. 8579 
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ANEXO I - MODELO DE FICHA DE CONTROLE DE EPI: 

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 

NOME: 
 

DATA ADMISSÃO:                                          FUNÇÃO:                   
 

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

Recebi da Empresa M P METÁLURGICA LTDA, para serem usados no desempenho de 

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

conservação, ministrado pela empresa Cametra, 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 

Data Entrega Tipo  EPI e CA  Data  Devolução Duração Rubrica 
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ANEXO II – NOTA TÉCNICA N° 16/DSST 
 
NOTA TÉCNICA N.º 16 / DSST                                                               Brasília, 07 de março de 2005 
 
A presente Nota Técnica Substitui a Nota Técnica n.º 37, de 16/12/04. 
Considerando a necessidade de adequação do texto da Nota Técnica / DSST n.º 37 (16/12/04), que 
estabelece princípios para a proteção de prensas e equipamentos similares; e Considerando as 
deliberações para alteração do texto da referida Nota Técnica oriundas da reunião do Grupo Técnico 
sobre Prensas e Equipamentos Similares, realizada no dia 17 de março de 2005; 
A Nota Técnica / DSST / n.º 37, de 16 de dezembro de 2004, passa a ter sua redação observada na 
seguinte forma: 
Para fins de aplicação das normas citadas, em especial dos artigos 184 a 186 da CLT e das Normas 
Regulamentadoras da Portaria n.º 3214/78, em especial a NR-12, à segurança em máquinas e 
equipamentos abrangidos por esta Nota Técnica, devem ser observados os seguintes princípios de boa 
prática para a proteção de prensas e equipamentos similares: 
Considerando a alta incidência de acidentes de trabalho registrados no Brasil que atingem membros 
superiores dos trabalhadores; 
Considerando que prensas e equipamentos similares são responsáveis por mais da metade dos 
acidentes de trabalho com mutilação analisados pela Inspeção de Segurança e Saúde no Trabalho do 
MTE; 
Considerando que no parque industrial brasileiro ainda ocorre a utilização de equipamentos obsoletos 
e que oferecem riscos de acidentes; 
Considerando que a Convenção n.o 119 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo 
Brasil e com vigência nacional desde 16 de abril de 1993, proíbe a venda, locação, cessão a qualquer 
título, exposição e utilização de máquinas e equipamentos sem dispositivos de proteção adequados; 
Considerando que a Constituição Federal assegura a adoção de medidas de proteção contra os riscos 
inerentes ao trabalho (art. 7o, inciso XXII), o respeito à dignidade da pessoa humana e aos valores 
sociais do trabalho (art. 1o, incisos III e IV), observada a função social da propriedade (art. 170, inciso 
VI); 
Considerando que o artigo 184 da CLT determina que todas as máquinas e equipamentos devem ser 
dotados dos dispositivos necessários para a prevenção de acidentes de trabalho; 
Considerando a existência de normas técnicas sobre medidas de segurança em prensas e equipamentos 
similares, tais como a NBR 13930; 
Considerando que a indústria dispõe de tecnologia suficiente para a proteção de prensas e similares, de 
forma a evitar acidentes; 
Considerando as experiências bem sucedidas dos sindicatos de trabalhadores, empregadores e poder 
público no sentido de regulamentar as condições de trabalho com prensas e equipamentos similares; 
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Considerando a necessidade de harmonizar os procedimentos da fiscalização, com o objetivo de 
garantir a proteção adequada à integridade física e à saúde de todos os trabalhadores envolvidos nas 
diversas formas e etapas do uso das prensas e equipamentos similares; 
Definições: 
Para efeito desta Nota Técnica, consideram-se as seguintes definições: 
1. Prensas são equipamentos utilizados na conformação e corte de materiais diversos, onde o 
movimento do martelo (punção) é proveniente de um sistema hidráulico/pneumático (cilindro 
hidráulico/pneumático) ou de um sistema mecânico (o movimento rotativo é transformado em linear 
através de sistemas de bielas, manivelas ou fusos). As prensas são classificadas em: 
1.1. Prensas mecânicas excêntricas de engate por chaveta ou acoplamento equivalente; 
1.2. Prensas mecânicas excêntricas com freio/embreagem; 
1.3. Prensas de fricção com acionamento por fuso; 
1.4. Prensas hidráulicas; 
1.5. Outros tipos de prensas não relacionadas anteriormente. 
2. Equipamentos similares são aqueles com funções e riscos equivalentes aos das prensas, incluídos os 
que possuem cilindros rotativos para conformação de materiais. 
Consideram-se equipamentos similares: 
2.1. Martelos de queda; 
2.2. Martelos pneumáticos; 
2.3. Marteletes; 
2.4. Dobradeiras; 
2.5. Guilhotinas, tesouras e cisalhadoras; 
2.6. Recalcadoras; 
2.7. Máquinas de corte e vinco; 
2.8 Maquinas de compactação; 
2.9. Dispositivos hidráulicos e pneumáticos; 
2.10. Rolos laminadores, laminadoras e calandras; 
2.11. Misturadores; 
2.12. Cilindros misturadores; 
2.13. Máquinas de moldagem; 
2.14. Desbobinadeiras e endireitaderas; 
2.15. Outros equipamentos não relacionados anteriormente. 
3. Ferramentas (ferramental), estampos ou matrizes são elementos que são fixados no martelo e na 
mesa das prensas e equipamentos similares, tendo como função o corte e/ou a conformação de 
materiais, podendo incorporar os sistemas de alimentação/extração relacionados no item a seguir. 
4. Sistemas de alimentação/extração são meios utilizados para introduzir a matéria prima e retirar a 
peça processada da matriz, podendo ser: 
4.1. Manual; 
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4.2. Gaveta; 
4.3. Bandeja rotativa ou tambor de revólver; 
4.4. Por gravidade, qualquer que seja o meio de extração; 
4.5. Mão mecânica; 
4.6. Por transportador ou robótica; 
4.7. Contínua (alimentadores automáticos); 
4.8. Outros sistemas não relacionados anteriormente. 
5. Dispositivos de proteção aos riscos existentes na zona de prensagem ou de trabalho: 
5.1. Enclausuramento da zona de prensagem, com frestas ou passagens que não permitam o ingresso 
dos dedos e mãos nas áreas de risco, conforme as NBRNMISO 13852 e 13854. Pode ser constituído de 
proteções fixas ou móveis dotadas de intertravamento por meio de chaves de segurança, garantindo a 
pronta paralisação da máquina sempre que forem movimentadas, removidas ou abertas, conforme a 
NBRNM 272; 
5.2. Ferramenta fechada, significando o enclausuramento do par de ferramentas, com frestas ou 
passagens que não permitam o ingresso dos dedos e mãos nas áreas de risco, conforme as NBRNM-
ISO 13852 e 13854; 
5.3. Cortina de luz com redundância e auto-teste, classificada como tipo ou categoria 4, conforme a 
IEC EN 61496, partes 1 e 2, a EN 999 e a NBR 14009, conjugada com comando bimanual com 
simultaneidade e auto teste, tipo IIIC, conforme a NBR 14152 e o item 4.5 da NBR 13930. Havendo 
possibilidade de acesso a áreas de risco não monitoradas pela(s) cortina(s), devem existir proteções 
fixas ou móveis dotadas de intertravamento por meio de chaves de segurança, conforme a 
NBRNM 272. O número de comandos bimanuais deve corresponder ao número de operadores na 
máquina, com chave seletora de posições tipo yale ou outro sistema com função similar, de forma a 
impedir o funcionamento acidental da máquina sem que todos os comandos sejam acionados, 
conforme a NBR 14154. 
 
Proteção da zona de prensagem ou de trabalho 
6. As prensas mecânicas excêntricas de engate por chaveta ou de sistema de acoplamento equivalente 
(de ciclo completo), as prensas de fricção com acionamento por fuso e seus respectivos equipamentos 
similares não podem permitir o ingresso das mãos ou dos dedos dos operadores nas áreas de risco, 
devendo adotar as seguintes proteções na zona de prensagem ou de trabalho: 
a) ser enclausuradas, com proteções fixas, e, havendo necessidade de troca freqüente de ferramentas, 
com proteções móveis dotadas de intertravamento com bloqueio, por meio de chave de segurança, de 
modo a permitir a abertura somente após a parada total dos movimentos de risco (item 5.1) ou 
b) operar somente com ferramentas fechadas (item 5.2). 
7. As prensas hidráulicas, as prensas mecânicas excêntricas com freio/embreagem, seus respectivos 
equipamentos similares e os dispositivos pneumáticos devem adotar as seguintes proteções na zona de 
prensagem ou de trabalho: 
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a) ser enclausuradas, com proteções fixas ou móveis dotadas de intertravamento com chave de 
segurança (item 5.1) ou 
b) operar somente com ferramentas fechadas (item 5.2) ou 
c) utilizar cortina de luz conjugada com comando bimanual (item 5.3). 
 
Válvulas de segurança 
8. As prensas mecânicas excêntricas com freio/embreagem e seus respectivos 
equipamentos similares devem ser comandados por válvula de segurança específica, de fluxo cruzado, 
conforme o item 4.7 da NBR 13930 e a EN 692, classificadas como tipo ou categoria 4, conforme a 
NBR 14009. 
8.1 A prensa ou equipamento similar deve possuir rearme manual, incorporado à válvula de segurança 
ou em qualquer outro componente do sistema, de modo a impedir qualquer acionamento adicional em 
caso de falha. 
8.2 Nos modelos de válvulas com monitoração dinâmica externa por pressostato, micro-switches ou 
sensores de proximidade, esta deve ser realizada por Controlador Lógico Prográmavel (CLP) de 
segurança ou lógica equivalente, com redundância e auto-teste, classificados como tipo ou categoria 4, 
conforme a NBR 14009. 
8.3 Somente podem ser utilizados silenciadores de escape que não apresentem risco de entupimento, 
ou que tenham passagem livre correspondente ao diâmetro nominal, de maneira a não interferirem no 
tempo de frenagem. 
8.4 Quando forem utilizadas válvulas de segurança independentes para o comando de prensas e 
equipamentos similares com freio e embreagem separados, estas devem ser interligadas de modo a 
estabelecer uma monitoração dinâmica entre si, assegurando que o freio seja imediatamente aplicado 
caso a embreagem seja liberada durante o ciclo, e também para impedir que a embreagem seja 
acoplada caso a válvula do freio não atue. 
8.5 Os sistemas de alimentação de ar comprimido para circuitos pneumáticos de prensas e similares 
devem garantir a eficácia das válvulas de segurança, possuindo purgadores ou sistema de secagem do 
ar e sistema de lubrificação automática com óleo específico para este fim. 
9. As prensas hidráulicas, seus respectivos equipamentos similares e os dispositivos pneumáticos 
devem dispor de válvula de segurança específica ou sistema de segurança que possua a mesma 
característica e eficácia. 
9.1. As prensas hidráulicas, seus respectivos equipamentos similares e os dispositivos pneumáticos 
devem dispor de válvula de retenção que impeça a queda do martelo em caso de falha do sistema 
hidráulico ou pneumático. 
 
Dispositivos de parada de emergência 
10. As prensas e equipamentos similares devem dispor de dispositivos de parada de emergência, que 
garantam a interrupção imediata do movimento da máquina ou equipamento, conforme a NBR 13759. 
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10.1. Quando utilizados comandos bimanuais conectáveis por tomadas (removíveis) que contenham 
botão de parada de emergência, este não pode ser o único, devendo haver dispositivo de parada de 
emergência no painel ou corpo da máquina ou equipamento. 
10.2. Havendo vários comandos bimanuais para o acionamento de uma prensa ou equipamento similar, 
estes devem ser ligados de modo a se garantir o funcionamento adequado do botão de parada de 
emergência de cada um deles. 
10.3. Nas prensas mecânicas excêntricas de engate por chaveta ou de sistema de acoplamento 
equivalente (de ciclo completo) e em seus equipamentos similares, admite-se o uso de dispositivos de 
parada que não cessem imediatamente o movimento da máquina ou equipamento, em razão da inércia 
do sistema. 
 
Monitoramento do curso do martelo 
11. Nas prensas hidráulicas, prensas mecânicas excêntricas com freio/embreagem e respectivos 
equipamentos similares, não enclausurados, ou cujas ferramentas não sejam fechadas, o martelo 
deverá ser monitorado por sinais elétricos produzidos por equipamento acoplado mecanicamente à 
máquina, com controle de interrupção da transmissão, conforme o item 4.9 da NBR13930. 
 
Comandos elétricos de segurança 
12. As chaves de segurança das proteções móveis, as cortinas de luz, os comandos bimanuais, as 
chaves seletoras de posições tipo yale e os dispositivos de parada de emergência devem ser ligados a 
comandos elétricos de segurança, ou seja, CLP ou relés de segurança, com redundância e auto-teste, 
classificados como tipo ou categoria 4, conforme a NBR 14009, com rearme manual. 
12.1. As chaves seletoras de posições tipo yale para seleção do número de comandos bimanuais devem 
ser ligadas a comando eletro-eletrônico de segurança de lógica programável (CLP ou relé de 
segurança). 
12.2. Caso os dispositivos de segurança sejam ligados a CLP de segurança, o software instalado deverá 
garantir a sua eficácia, de forma a reduzir ao mínimo a possibilidade de erros provenientes de falha 
humana, em seu projeto, devendo ainda possuir sistema de verificação de conformidade, a fim de 
evitar o comprometimento de qualquer função relativa à segurança, bem como não permitir alteração 
do software básico pelo usuário, conforme o item 4.10 da NBR 13930 e o item 12.3 da EN 60204- 
1. 
 
Pedais de acionamento 
13. As prensas e equipamentos similares que têm sua zona de prensagem ou de trabalho enclausurada 
ou utilizam somente ferramentas fechadas podem ser acionadas por pedal com atuação elétrica, 
pneumática ou hidráulica, desde que instaladas no interior de uma caixa de proteção, atendendo ao 
disposto na NBR NM - ISO 13852, não se admitindo o uso de pedais com atuação mecânica. 
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13.1. Para atividades de forjamento a morno e à quente podem ser utilizados os pedais dispostos no 
caput deste item, desde que sejam adotadas medidas de proteção que garantam o distanciamento do 
trabalhador às áreas de risco, conforme a NBR NM-ISO 13852, a NBR NM 272, a NBR 13970 e a 
NBR NM 213/1. 
13.2. Nas operações com dobradeiras podem ser utilizados os pedais dispostos no caput deste item, 
sem a exigência de enclausuramento da zona de prensagem, desde que adotadas medidas adequadas de 
proteção aos riscos existentes. O número de pedais deve corresponder ao número de operadores na 
máquina, com chave seletora de posições tipo yale ou outro sistema com função similar, de forma a 
impedir o funcionamento acidental da máquina sem que todos os pedais sejam acionados, conforme a 
NBR 14154. 
 
Atividades de forjamento a morno e à quente 
14. Para as atividades de forjamento a morno e à quente podem ser utilizadas pinças e tenazes, desde 
que sejam adotadas medidas de proteção que garantam o distanciamento do trabalhador às áreas de 
risco, conforme a NBRNM ISO 13852, a NBRNM 272, a NBR 13970 e a NBRNM 213/1. 
14.1. Caso necessário, as pinças e tenazes devem ser suportadas por dispositivos de alívio de peso, tais 
como balancins móveis ou tripés, de modo a minimizar a sobrecarga do trabalho. 
 
Proteção das transmissões de força 
15. As transmissões de força, como volantes, polias, correias e engrenagens, devem ter proteção fixa, 
integral e resistente, através de chapa ou outro material rígido que impeça o ingresso das mãos e dedos 
nas áreas de risco, conforme a NBRNM 13852. 
15.1. Nas prensas excêntricas mecânicas deve haver proteção fixa das bielas e das pontas de seus eixos 
que resistam aos esforços de solicitação em caso de ruptura. 
15.2. As prensas de fricção com acionamento por fuso devem ter os volantes verticais e horizontal 
protegidos, de modo que não sejam arremessados em caso de ruptura do fuso. 
 
Aterramento elétrico 
16. As prensas e equipamentos similares devem possuir aterramento elétrico, conforme as NBR 5410 e 
NBR 5419.  
 
Plataformas e escadas de acesso 
17. As prensas e similares de grandes dimensões devem possuir escadas de acesso e plataformas feitas 
ou revestidas de material antiderrapante, dotadas de guarda corpo e rodapé, com dimensões tais que 
impeçam a passagem ou queda de pessoas e materiais. 
 
Ferramentas 
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18. As ferramentas devem ser construídas de forma que evitem a projeção de rebarbas nos operadores 
e não ofereçam riscos adicionais. 
18.1. As ferramentas devem ser armazenadas em locais próprios e seguros. 
18.2. Devem ser fixadas às máquinas de forma adequada, sem improvisações. 
 
Sistemas de retenção mecânica 
19. Todas as prensas devem possuir um sistema de retenção mecânica, para travar o martelo nas 
operações de troca das ferramentas, nos seus ajustes e manutenções, a ser adotado antes do início dos 
trabalhos. 
19.1. O componente de retenção mecânica utilizado deve ser pintado na cor amarela e dotado de 
interligação eletromecânica, conectado ao comando central da máquina de forma a impedir, durante a 
sua utilização, o funcionamento da prensa. 
19.2. Nas situações onde não seja possível o uso do sistema de retenção mecânica, devem ser adotadas 
medidas alternativas que garantam o mesmo resultado. 
 
Equipamentos similares específicos 
20. Nos martelos pneumáticos, o parafuso central da cabeça do amortecedor deve ser preso com cabo 
de aço; o mangote de entrada de ar deve possuir proteção que impeça sua projeção em caso de ruptura, 
e todos os prisioneiros (superior e inferior) devem ser travados com cabo de aço. 
21. As guilhotinas, tesouras e cisalhadoras devem possuir grades de proteção fixas e, havendo 
necessidade de intervenção freqüente nas lâminas, devem possuir grades de proteção móveis dotadas 
de intertravamento com bloqueio, por meio de chave de segurança, para impedir o ingresso das mãos e 
dedos dos operadores nas áreas de risco, conforme a NBR NM-ISO 13852. 
22. Os rolos laminadores, laminadoras, calandras e outros equipamentos similares devem ter seus 
cilindros protegidos, de forma a não permitir o acesso às áreas de risco, ou ser dotados de outro 
sistema de proteção de mesma eficácia. 
22.1. Dispositivos de parada e retrocesso de emergência acessíveis de qualquer ponto do posto de 
trabalho são obrigatórios, mas não eliminam a necessidade da exigência contida no caput deste item. 
23. As dobradeiras devem possuir proteções em todas as áreas de risco, podendo ser fixas, móveis 
dotadas de intertravamento por meio de chaves de segurança e/ou dispositivos eletrônicos, suficientes 
para prevenir a ocorrência de acidentes. 
24. As desbobinadeiras, endireitadeiras e outros equipamentos de alimentação devem possuir proteção 
em todo o perímetro, impedindo o acesso e a circulação de pessoas nas áreas de risco, conforme a 
NBRNM-ISO 13852 e a NBRNM 272. 
 
Disposições Gerais 
As prensas e equipamentos similares devem ser submetidos à inspeção e manutenção preditiva, 
preventiva, e corretiva conforme instruções do fabricante e Normas Técnicas oficiais vigentes. 
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26. Podem ser adotadas, em caráter excepcional, outras medidas de proteção e dispositivos de 
segurança nas prensas e equipamentos similares, desde que garantam a mesma eficácia das proteções e 
dispositivos mencionados nesta Nota Técnica, atendendo o disposto nas Normas Técnicas oficiais 
vigentes. 
26.1. Nos casos não mencionados especificamente nesta Nota Técnica, as prensas e equipamentos 
similares devem possuir proteções e dispositivos de segurança suficientes para prevenir a ocorrência 
de acidentes e doenças do trabalho durante sua utilização, preparação e manutenção. 
 
Transformação de prensas e equipamentos similares 
27. Sempre que as prensas e equipamentos similares sofrerem transformação substancial de seu 
sistema de funcionamento ou de seu sistema de acoplamento para descida do martelo (“retrofitting”), 
esta deve ser realizada mediante projeto mecânico elaborado por profissional legalmente habilitado, 
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 
27.1. O projeto deverá conter memória de cálculo de dimensionamento dos componentes, 
especificação dos materiais empregados e memorial descritivo de todos os componentes. 
 
Referências 
NBRNM 213/1 e 2 - Segurança de máquinas Conceitos fundamentais, princípios 
gerais de projeto. 
NBR 14009 - Segurança de máquinas - Princípios para apreciação de risco. 
NBR 14153 - Segurança de máquinas - Partes de sistemas de comando relacionadas à segurança - 
Princípios gerais para projeto. 
NBRNM-ISO 13852 - Segurança de máquinas - Distâncias de segurança para impedir o acesso a zonas 
de perigo pelos membros superiores. 
NBRNM-ISO 13853 - Segurança de máquinas - Distâncias de segurança para impedir o acesso a zonas 
de perigo pelos membros inferiores. 
NBRNM-ISO 13854 - Segurança de máquinas - Folgas mínimas para evitar esmagamento de partes do 
corpo humano. 
NBR 13970 - Segurança de máquinas - Temperaturas para superfícies acessíveis - Dados ergonômicos. 
NBR 13759 - Segurança de máquinas - Equipamentos de parada de emergência - Aspectos funcionais 
- Princípios para projeto. 
NBRNM 272 - Segurança de máquinas - Proteções - Requisitos gerais para o projeto e construção de 
proteções fixas e móveis. 
NBRNM 273 - Segurança de máquinas - Dispositivos de intertravamento associados a proteções - 
Princípios para projeto e seleção. 
NBR 14152 - Segurança de máquinas - Dispositivos de comando bimanuais - Aspectos funcionais e 
princípios para projeto. 
NBR 14154 - Segurança de máquinas - Prevenção de partida inesperada. 
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NBR 13930 - Prensas mecânicas - Requisitos de segurança. 
IEC EN 61496, partes 1 e 2 - Safety of Machinery - Electro-sensitive Protective Equipament. 
EN 692 – Mechanical Presses- Safety. 
EN 999 - Safety of Machinery – The Positioning of Protective Equipment in Respect of Approach 
Speeds of Parts of the Human Body. 
 
 

ANEXO III- NÍVEIS DE RUÍDO 
 

SETOR VALOR 
MEDIDO 

Nível de Ruído 
Permitido dB (A) 

Máxima Exposição 
Diária Permissível 

Esmeril 97,2 dB (A) 1hora e 45minutos 
Poli-corte de bancada 102,2 dB (A) 45 minutos 

Poli-corte manual 100,2 dB (A) 1 hora 

Furadeira 79,5 dB (A) 8 horas 
Compressor 91,2 dB (A) 

85 dB (A) 

3 horas e 30minutos  
   
OBS: Alguns dos níveis de ruído das máquinas e equipamentos ultrapassam o nível de ruído 
permitido, portanto deverá ser utilizada proteção auditiva sempre que estas citadas acima estiverem 
ligadas. 
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ANEXO IV – DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE SOLO E PAREDE PARA 
EXTINTOR 

De acordo com a NBR 12693, a área mínima para demarcação de solo para extintores de 
incêndio, deverá ser de um campo vermelho de 70 cm quadrado ladeado por faixas de 15 cm na cor 
amarela. 
 

 
 
 

                                                            
 

                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         

De acordo com a NR 23, a área mínima para demarcação de solo para extintores de incêndio, 
deverá ser de um metro quadrado, na cor vermelha. 
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ANEXO V – CRONOGRAMA ANUAL DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES DA PPRA 
Prazos  ANO DE 2010 2011 item 
Atividades  Ações jan fev mar abr maio jun jul ago set out nov dez jan 

01 PPRA-
Documento 
Base  

Elaboração               

 PPRA Avaliação anual              
 PCMSO Elaboração               
 PCMSO Revisão               
 EPI Treinamento               

AGENDAMENTO A CRITÉRIO DA EMPRESA 
 Técnica   Treinamento               
 Enfermagem  Treinamento               
 Psicologia  Treinamento               
* o uso do equipamento de proteção individual, deve ser obrigatório por todos os colaboradores, cabendo-lhes advertências caso não houver o uso 
por parte dos mesmos. 
* cabe ao empregador a implantação das recomendações contidas neste programa, ficando o mesmo responsável pela adequação das datas a serem 
estabelecidas dentro do prazo de 1 ano.      

 


