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1. INTRODUÇÃO 

 O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, conforme o 

descrito na Norma regulamentadora nº 9 (NR – 9), visa a preservação da saúde e a 

integridade física dos trabalhadores, através de uma avaliação sistêmica dos riscos 

ambientais. 

 O PPRA tem como finalidade avaliar, classificar, quantificar os agentes 

ambientais, além de identificar as alternativas possíveis para o tratamento dos 

mesmos. Possibilitando ainda o conhecimento da dimensão dos riscos envolvidos nas 

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

controlar, minimizar e/ou eliminar os riscos existentes no ambiente de trabalho. 

 As análises, interpretações e recomendações constantes neste PPRA 

estão baseadas em dados colhidos por ocasião da visita as instalações da empresa. 

Por este motivo, qualquer modificação de produção, área física e/ou equipamentos 

poderá alterar a s conclusões do trabalho, sendo necessárias novas avaliações com o 

objetivo de atualização do programa. 

 Para viabilização das medidas propostas é necessário, além da análise 

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

comprometidas com as questões ligadas à Saúde e Segurança do Trabalhador. 

 
2. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Entende-se por Riscos Ambientais os riscos existentes no ambiente de 

trabalho capaz de causar danos à saúde do trabalhador, em função de sua natureza, 

concentração, intensidade e tempo de exposição. 

 Os riscos ambientais podem ser classificados como: 

 Agentes Físicos (NR - 15, anexos I a X): todas as formas de energia a 

que possam estar expostos os trabalhados, tais como ruído, vibrações, pressões 

anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes e não-ionizantes, bem como o 

infra-som e o ultra-som; 

 Agentes Químicos (NR - 15 anexos XI a XIII): são todas as 

substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via 

respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoa, neblinas, gases ou vapores, ou que, 

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

organismo através da pele ou por ingestão; 

 Agentes Biológicos (NR - 15 anexo XIV): são as bactérias, fungos, 

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

ao trabalhador; 



ASOMED - Policlínicas Assessoria e Consultoria em Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional 
PPRA – PCMSO – PPP - Atestados de Saúde Ocupacional 

Floriano Peixoto, 915 Santa Maria – RS. 
Fones (55) 3225-1809 3027-4783 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
PPRA – INDUBER- INDÚSTRIA DE ALIMENTOS BERLEZE LTDA 

4 

 Agentes Ergonômicos (NR - 17): são considerados aqueles, cuja 

relação do trabalho com o homem causa desconforto ao mesmo, podendo causar 

danos à sua saúde tais como esforço físico intenso, postura inadequada, ritmos 

excessivos, monotonia e repetitividade e outros fatores que possam levar ao stress 

físico e/ou psíquico; 

3. OBJETO E CAMPO DE APLICAÇÃO 
3.1 Da Obrigatoriedade Legal: 

 O PPRA está baseado na Portaria n.º 25 de 29 de dezembro de 1994, a 

qual dá nova redação à Norma Regulamentadora - NR-9, instituída pela Portaria n.º 

3214 de 08 de julho de 1978, Título II da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

 3.2 Das Fases: 
 Conforme determinação legal, o desenvolvimento deste programa 

abrangerá as seguintes fases: 

 3.2.1 Antecipação: 
 

 Envolvendo a análise de projetos de novas instalações ou processos de 

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

introduzir medidas de proteção para a sua redução ou eliminação. 

3.2.2 Reconhecimento: 
 

 Envolvendo a identificação dos riscos, das fontes geradoras, da 

trajetória, das funções, o tipo de exposição, o número de trabalhadores envolvidos e 

dos danos à saúde relacionados aos riscos, bem como das medidas de controle já 

existentes. 

3.2.3 Avaliação: 
 

 Envolvendo medidas da avaliação quantitativa para comprovar a 

exposição e/ou inexistência dos riscos, para dimensionar a exposição e fornecer 

subsídios técnicos para a proposição de medidas do controle. 

3.2.4 Controle: 
 

 Envolvendo a implementação das medidas necessárias para a 

eliminação ou minimização dos riscos ambientais. 

O presente relatório especifica as fases a serem exercidas sobre as fontes 

dos riscos ambientais detectados, especialmente aqueles que excedem os limites de 

tolerância estabelecidos pela NR - 15 da Portaria 3214/78. 
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3.3. Das Responsabilidades: 
 A Portaria nº 25 de 29 de dezembro de 1994 especifica as 

responsabilidades do seguinte modo: 

3.3.1 Do Empregador: 
 

 Estabelecer, implementar a assegurar o cumprimento do PPRA, como 

atividade permanente da empresa ou instituição. 

3.3.2 Dos Trabalhadores: 
 

 Colaborar e participar na implementação do PPRA, seguindo suas 

orientações e informar quaisquer alterações que possam implicar em riscos à saúde 

dos trabalhadores. 

3.4 Da Articulação: 
 

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

empresa no campo da preservação da saúde e integridade física dos trabalhadores, 

devendo estar articulado com o disposto nas demais Normas Regulamentadora, em 

especial o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) cuja 

obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores é 

dada pela Portaria n° 24 de 29 de dezembro de 1994 (NR- 7). 

 O PCMSO tem por objetivo realizar avaliações clínicas que permita 

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

PCMSO de maneira a identificar os riscos que possa originar os agravos à saúde 

diagnosticados e sugerir medidas para o seu controle ou eliminação. 

 Os parâmetros e diretrizes a serem observados neste PPRA podem ser 

ampliados mediante negociação coletiva de trabalho. 

3.5 Dos Resultados: 
 As ações propostas neste PPRA, a serem desenvolvidas na empresa, 

devem ser amplamente divulgadas de maneira a informar os trabalhadores sobre os 

riscos nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis para permitir a prevenção 

e/ou atenuação dos mesmos.  

 

3.6. Política de segurança: 
3.6.1 SESMT: 
 

Conforme previsto na NR 4 – Serviços especializados em engenharia de 

segurança e em medicina do trabalho, de acordo com o grau de risco da empresa 
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(grau de risco 03) e o número de funcionários, (número de colaboradores = 30), por 

isso não se faz necessário à implantação de um SESMT (Serviço Especializado em 

Engenharia de Segurança e em Medicina do trabalho). 

3.6.2 CIPA: 
 

Conforme previsto na NR 5 – Comissão interna de prevenção de acidentes - 

CIPA – através do seu CNAE (10.66-0-00) e do número de colaboradores na data do 

levantamento (30), a empresa está obrigada a manter uma CIPA, dimensionamento 
descrito abaixo. (QUADRO I – NR 05). 

 O presente relatório do PPRA deverá, conforme determinação legal, ser 

discutido com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), então conforme 

NR - 5 da Portaria nº. 3124 - CLT, devendo cópia do mesmo estar anexada ao livro de 

Atas da mesma, onde as alterações deverão ser divulgadas e registradas em ata de 

reunião. 

4. ERGONOMIA 
 

De acordo com a NR17, cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do 

trabalho, devendo a mesma abordar, no mínimo, as condições de trabalho, conforme 

estabelecido nesta Norma Regulamentadora, visa a estabelecer parâmetros que 

permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas 

dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e 

desempenho eficiente.  

A definição proposta apresenta uma divisão da Ergonomia em física, cognitivas 

e organizacional, conforme apresentado abaixo: 

a) Ergonomia Física: A ergonomia física está relacionada à anatomia 

humana, à antropometria e às características fisiológicas e 

biomecânicas na sua relação com a atividade física. 

Tópicos relevantes incluem posturas de trabalho, manuseio de materiais, 

movimentos repetitivos, distúrbios músculos-esqueléticos relacionados ao trabalho, 

projeto de postos de trabalho, arranjos físico do local de trabalho, segurança e saúde. 

b) Ergonomia Cognitiva: A ergonomia cognitiva está relacionada aos 

processos mentais, tais como percepção, memória, raciocínio a 

 Titulares Suplentes 

EMPREGADOR 01 01 

EMPREGADO 01 01 
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resposta motoras, na medida que estas afetam as interações entre 

os homens e outros. 

Tópicos relevantes incluem o estudo da carga mental de trabalho, tomada de 

decisões, desempenho especializados, interação homem-computador, segurança 

humana, pressão laboral e treinamento na medida que este estiverem relacionados ao 

projeto de sistemas para os homens. 

c) Ergonomia organizacional: A ergonomia organizacional está 

relacionada à otimização de sistemas sócio-técnicos, incluindo suas 

estruturas organizacionais, planos e processos. 

Os tópicos relevantes incluem a comunicação, recursos da equipe de gerência, 

projeto do trabalho, organização temporal do trabalho, trabalho em grupo, projeto 

participativo, trabalho cooperativo, novos paradigmas de trabalho, organizações 

virtuais, tele-trabalho, qualidade de gerenciamento, cultura organizacional, 

organizações em rede e gestão de qualidade. Algumas Doenças Ocupacionais 

resultam de uma relação inadequada do trabalhador com a tarefa a ser executada. Se 

a estrutura óssea ou muscular do ser humano for sobrecarregada, isso pode resultar, 

por exemplo, em lesões na coluna, nas articulações e complicações musculares. As 

lesões por esforços repetitivos (DORT) têm se manifestados com maior freqüência em 

ambientes de trabalho, como escritórios, bancos, caixas de comércio, digitadores entre 

outros.   Pelas características psicofisiológicas que dizem respeito a todo conhecimento 

referente ao funcionamento do ser humano. No entanto, os resultados dos estudos no 

Brasil e no exterior devem ser utilizados nas transformações das condições de trabalho 

de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.  

Ainda não se tem um conhecimento acabado sobre o homem. Mas todas as aquisições 

dos diversos ramos do conhecimento devem ser utilizadas na melhoria das condições 

de trabalho. Entre a população trabalhadora há indivíduos muito diferentes quanto a 

antropometria, portanto é difícil conceder um mobiliário que satisfaça a esses 

extremos. O recomendável é que o mobiliário permita uma regulagem que atenda a 

pelo menos 95% da população em geral.  

              A tabela seguinte resume os riscos ergonômicos e de segurança mais 

comuns no trabalho em escritórios. 

USAR um suporte de documentos ajustável. Colocá-lo ao lado da tela e na 

mesma altura. A cabeça terá que virar menos e os olhos se acomodarão mais 

facilmente. 

ALTERNAR a posição do suporte de documentos nos dois lados do monitor, 

para variar a posição da cabeça. 
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CONECTAR o teclado ao computador com um fio de pelo menos 70 cm de 

comprimento. 

VERIFICAR ruído excessivo do computador ou da impressora. 

LIMPAR a tela regularmente conforme as instruções do fabricante. 

RELATAR ao seu supervisor se tiver problemas com os controles, 

instabilidade na tela ou ruído excessivo.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. DESCRIÇÃO DO LEVANTAMENTO 

5.1. Identificação da empresa: 
 
RAZÃO SOCIAL:  INDUBER INDÚSTRIA DE ALIMENTOS BERLEZE LTDA 

NOME FANTASIA: INDUBER 

ENDEREÇO: EST. ÂNGELO BERLEZE N° 255 KM3 

CNPJ: 89.796.882/0001-57  

CNAE: 10.66-0-00- FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 

CIDADE: SANTA MARIA 

TELEFONE: (55) 3226-1644 

GRAU DE RISCO: 03 
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FUNÇÃO E Nº DE FUNCIONÁRIOS 

Assessora administrativa- 01 

Auxiliar contábil- 01 

Auxiliar de escritório- 01 

Auxiliar de manutenção- 01 

Chefe de departamento de pessoal- 01 

Contador- 01 

Encarregado de setor- 07 

Engenheira agrônoma- 01 

Gerente de manutenção- 01 

Gerente de produção- 01 

Jardineiro- 01 

Motorista- 01 

Operador de caldeira- 01 

Preparador de rações- 01 

Recepcionista- 01 

Serviços gerais- 08 

Supervisor- 01  

 
5.2 Equipamentos Utilizados: 
 

Para a realização do levantamento dos riscos ambientais para a fase de 

antecipação e reconhecimento dos riscos ambientais, utilizou-se o decibelímetro marca 

INSTRUTHEM DEC405, em curva de compensação ‘A’, circuito de resposta lenta 

(slow) e Luxímetro marca ICEL LD-500. 

Para o desenvolvimento do PPRA, foram realizadas medições técnicas e 

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

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

reconhecimento dos riscos e adequado controle e proteção.  O estudo das condições 

de trabalho na empresa foi realizado individualmente para cada seção da mesma.  
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  6. SETORES VISITADOS:  

 
SETOR ADMINISTRATIVO 

   Prédio com dois pavimentos em alvenaria, com piso de concreto revestido por 

cerâmica, de fácil higienização, dividido em salas com paredes divisórias onde fica 

disposto o pessoal da administração. 

              

SETOR DE PESSOAL 
            Prédio em alvenaria, com piso de concreto revestido por cerâmica, de fácil 

higienização, onde dispõem o departamento de pessoal. 

 

SETOR DE PRODUÇÃO 
            Dois pavilhões com paredes de alvenaria, o teto é coberto por telhas de zinco 

sendo algumas transparentes para uma melhor iluminação do ambiente do trabalho, 

piso de concreto industrial antiderrapante o pé direito respeita as normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas).  

            Possui desníveis de um setor para o outro, sendo que o acesso a estes é feito 

por escadas, sendo os setores produção de ração para animais, arroz e arroz 

parbolizado. 
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7. DESCRIÇÃO DOS RISCOS 
 

Função ASSESSORA ADMINISTRATIVA 

Atividades 
desempenhadas 

Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, 

administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes; 

tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento 

necessário referente aos mesmos. 

Local de trabalho Interno da empresa. 

Equipamentos utilizados Computadores e materiais de escritório em geral. 

Riscos ocupacionais  

Riscos Físicos: Não se faz presente. 

Riscos Químicos: Não se faz presente.  

Risco Biológico: Não se faz presente. 

Risco Ergonômico NR 17: Irrelevante. As atividades são executadas de 

forma que o colaborador não permaneça numa mesma posição, havendo 

alternância de posição e deslocamentos dentro das funções realizadas. 

Risco de Acidente

EPI Utilizado 

: Não significativo. 

Não se faz necessário. 

EPI Sugerido Não se faz necessário. 

Nocividade  Inexistente.  
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Função AUXILIAR CONTÁBIL 

Atividades 
desempenhadas 

Organizam documentos e efetuam sua classificação contábil; geram 

lançamentos contábeis, auxiliam na apuração dos impostos, conciliam 

contas e preenchimento de guias de recolhimento e de solicitações. 

Emitem notas de venda e de transferência entre outras; realizam o 

arquivo de documentos. 

Local de trabalho Interno à empresa. 

Equipamentos utilizados Computadores e materiais de escritório em geral.  

Riscos ocupacionais  

Risco Físico: Não se faz presente. 

Riscos Químicos: Não se faz presente. 

Risco Biológico: Não se faz presente. 

Risco Ergonômico NR 17: Irrelevante. As atividades são executadas de 

forma que o colaborador não permaneça numa mesma posição, havendo 

alternância de posição e deslocamentos dentro das funções realizadas. 

Risco de Acidente

EPI Utilizado  

: Não significativo. 

Não se faz necessário. 

EPI Sugerido Não se faz necessário. 

Nocividade  Inexistente. 
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Função AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 

Atividades 
desempenhadas 

Entrega e busca documentos em empresas e realiza serviços bancários  

Auxilia na execução das tarefas gerais de escritório, tais como a 

separação e classificação de documentos e correspondência, transcrição 

de dados, lançamentos prestação de informações, participação da 

organização de arquivos e fichários, datilografia de cartas e outros textos. 

Local de trabalho Interno à empresa. 

Equipamentos utilizados Computadores e materiais de escritório em geral.  

Riscos ocupacionais  

Risco Físico: Não se faz presente. 

Riscos Químicos: Não se faz presente. 

Risco Biológico: Não se faz presente. 

Risco Ergonômico NR 17: Irrelevante. As atividades são executadas de 

forma que o colaborador não permaneça numa mesma posição, havendo 

alternância de posição e deslocamentos dentro das funções realizadas. 

Risco de Acidente

EPI Utilizado 

: Não significativo. 

Não se faz necessário. 

EPI Sugerido Não se faz necessário. 

Nocividade  Inexistente. 
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Função AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 

Atividades 
desempenhadas 

Executam serviços de manutenção elétrica, mecânica, , substituindo, 

trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e 

equipamentos.  

Local de trabalho Interno à empresa. 

Equipamentos utilizados 
Policorte, policorte de bancada, esmeril, furadeira de bancada e soldador 

elétrico. 

Riscos ocupacionais  

Risco Físico: Ruído contínuo ou intermitente (NR 15 – Anexo 1) 
Fonte geradora: máquinas e equipamentos utilizados para a atividade 

laborativa. 

Trajetória: NA 

Meios de propagação: Através de ondas sonoras. 

Possíveis danos à saúde: PAIR Perda auditiva induzida pelo ruído, 

fadiga, irritabilidade. 

Nível de ruído medido 

LOCAL NÍVEL 
MEDIDO 

TEMPO MÁXIMO DE 
EXPOSIÇÃO SEM EPI 

Esmeril 90 dB 4h/dia 
Policorte 94 dB 2h e 15 min/dia 

Policorte de 

bancada 89 dB 4h e 30 min/dia 

Furadeira de 

bancada 75 dB 8 h/dia 

Aparelho de 

solda 83 dB 8 h/dia 

OBS.: A exposição ao ruído se dá de 3 a 4 horas diárias, porém com o uso 

de EPI que é fornecido pela empresa, e realizado treinamento adequado, é 

permitida a permanência por todo o período no setor. 

Risco Físico: Radiação não ionizante (NR 15 Anexo- 7) 
Devido ao uso de solda elétrica. 

Fonte geradora: equipamento de solda utilizado. 

Trajetória: NA 

Meios de propagação: através de ondas eletromagnéticas. 

Possíveis danos à saúde: câncer de pele, leucopenia. 
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Fonte geradora: Aparelho de solda. 

Risco Químico: Fumos de solda (NR 15 – Anexo 13) 

Trajetória: NA 

Meios de propagação: Se dá através do ar podendo ocorrer inalação, e 

contato direto com pele e mucosas. 

Possíveis danos à saúde: Câncer de pulmão, de garganta e nariz. 

Risco Químico: Óleos, graxas, (hidrocarbonetos e outros compostos 
de carbono) (NR 15 – Anexo 13)  
Fonte geradora: Lubrificantes existentes nas peças manuseadas. 

Meios de propagação: Através do contato direto com as peças. 

Possíveis danos à saúde: Intoxicações, dermatites ou dermatose, 
irritações da pele e mucosas. 

Existem HCs que são perigosos por serem irritantes, por agirem sobre a 

medula óssea provocando anemia e leucopenia e câncer. 

Risco Químico: Tintas e solventes (hidrocarbonetos e outros 
compostos de carbono) (NR 15 – Anexo 13)  
A atividade de pintura é realizada 2 vezes por semana 1h/dia, sendo 

utilizado equipamento de proteção adequado ao risco. 

Fonte geradora: Produtos utilizados para a pintura e acabamento das 

peças.  

Trajetória: A propagação se dá através do ar podendo ocorrer inalação, e 

contato direto com pele e mucosas (ocorrendo em casos de acidente, ou 

na falta do uso de EPI) 

Meios de propagação: Evaporação do produto - processo de 

Volatilização. 

Possíveis danos a saúde: Dermatites, dermatoses, irritações alérgicas. 

Risco Biológico: Não se faz presente. 

Risco Ergonômico NR 17: Pode ocorrer por movimentos com membros 

superiores, com ou sem carga, ou postura inadequada ou tempo 

prolongado de pé. 

Fonte geradora: postura incorreta ao realizar as atividades. 

Possíveis danos à saúde: Lombalgias, cansaço, dores nas pernas, 

distúrbios circulatórios periféricos, como varizes de membros inferiores 

Recomenda-se a realização de alongamentos no inicio da jornada de 

trabalho, e em períodos intercalados, mudar a atividade, movimentando 
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membros inferiores e superiores, e flexionando coluna vertebral. 

Risco de Acidente: cortes e perfurações devido à utilização dos 

equipamentos acima citados. 

EPI Utilizado 

Protetor auricular tipo concha ou de inserção, máscara de solda, luvas de 

raspa de couro, avental de raspa de couro, perneira de raspa de couro, 

óculos de proteção, máscara com filtro PFF 01, calçado de segurança. 

EPI Sugerido 

Protetor auricular tipo concha ou de inserção, máscara de solda, luvas de 

raspa de couro, avental de raspa de couro, perneira de raspa de couro, 

óculos de proteção, máscara com filtro PFF 01, calçado de segurança e 

creme de proteção água/óleo resistente. 

Nocividade  Inexistente. 
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Função CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

Atividades 
desempenhadas 

Chefia todas as atividades da seção de pessoal, organizando e orientando 

os trabalhos específicos da mesma e controlando o desempenho dos 

funcionários, para assegurar o desenvolvimento normal das rotinas de 

trabalho, exerce suas funções nos trabalhos de seleção, treinamento e 

orientação de pessoal. 

Local de trabalho Interno à empresa. 

Equipamentos utilizados Computadores e materiais de escritório em geral.  

Riscos ocupacionais 

Risco Físico: Não se faz presente 

Riscos Químicos: Não se faz presente. 

Risco Biológico: Não se faz presente. 

Risco Ergonômico NR 17:

Risco de Acidente: Não significativo. 

 Irrelevante. As atividades são executadas de 

forma que o colaborador não permaneça numa mesma posição, havendo 

alternância de posição e deslocamentos dentro das funções realizadas. 

EPI Utilizado Não se faz necessário. 

EPI Sugerido Não se faz necessário. 

Nocividade  Inexistente. 
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Função CONTADOR 

Atividades 
desempenhadas 

Administra os tributos da empresa; registra atos e fatos contábeis; 

controlam o ativo permanente; gerencia custos; administra o departamento 

de pessoal; prepara obrigações acessórias, tais como: declarações 

acessórias ao fisco, órgãos competentes e contribuintes e administra o 

registro dos livros nos órgãos apropriados; elabora demonstrações 

contábeis; presta consultoria e informações gerenciais; realiza auditoria 

interna e externa; atende solicitações de órgãos fiscalizadores. 

Local de trabalho Interna à empresa. 

Equipamentos utilizados Computadores e materiais de escritório em geral.  

Riscos ocupacionais 

Risco Físico: Não se faz presente 

Riscos Químicos: Não se faz presente. 

Risco Biológico: Não se faz presente. 

Risco Ergonômico NR 17:

Risco de Acidente: Não significativo. 

 Irrelevante. As atividades são executadas de 

forma que o colaborador não permaneça numa mesma posição, havendo 

alternância de posição e deslocamentos dentro das funções realizadas. 

EPI Utilizado Não se faz necessário. 

EPI Sugerido Não se faz necessário. 

Nocividade  Inexistente. 
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Função ENCARREGADO DE SETOR 

Atividades 
desempenhadas 

Planejam, coordenam e controlam processos de produção de alimentos. 

Supervisionam e treinam equipes de trabalho diretamente envolvidas com 

a produção (trabalhadores de chão de fábrica). Elaboram documentação 

técnica (relatórios e planilhas com dados da produção, manuais de 

procedimentos operacionais, escalas de serviços e outras) e promovem 

melhorias no processo de produção.  

Efetua a pesagem de matéria-prima, produtos, subprodutos e mercadorias 

recebidas, fabricadas, em processo de fabricação ou a serem 

despachadas. 

Local de trabalho Interna à empresa. 

Equipamentos utilizados Planilhas, notas, documentos. 

Riscos ocupacionais 

Risco Físico: Ruído contínuo ou intermitente (NR 15 – Anexo 1) 
Fonte geradora: máquinas e equipamentos utilizados para a atividade 

laborativa. 

Trajetória: NA 

Meios de propagação: Através de ondas sonoras. 

Possíveis danos à saúde: PAIR Perda auditiva induzida pelo ruído, 

fadiga, irritabilidade. 

Nível de ruído medido 

LOCAL NÍVEL 
MEDIDO 

TEMPO MÁXIMO DE 
EXPOSIÇÃO SEM EPI 

Enfardadeira 85 dB 8h/dia 
Empacotamento 90 dB 4h/dia 

Seleção 92 dB 3h/dia 
Beneficiador 92 dB 3h/dia 

OBS.: A exposição ao ruído se dá de 4 a 5 horas diárias, porém com o uso 

de EPI que é fornecido pela empresa, e realizado treinamento adequado, é 

permitida a permanência por todo o período no setor. 

Riscos Químicos: Não se faz presente. 

Risco Biológico: Não se faz presente. 

Risco Ergonômico NR 17: O risco pode ocorrer pela postura prolongada, 

na posição em pé, e movimentos freqüentes com membros superiores, 

com carga e deslocamento. 
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Fonte geradora: Postura incômoda, longos períodos posição de pé. 

Possíveis danos à saúde: Lombalgias, cansaço, dores nas pernas, 

distúrbios circulatórios periféricos, como varizes de membros inferiores. 

Recomenda-se a realização de alongamentos no inicio da jornada de 

trabalho, e em períodos intercalados, mudar a atividade, movimentando 

membros inferiores e superiores, e flexionando coluna vertebral. 

Risco de Acidente: Não significativo. 

EPI Utilizado 
Calçado de segurança, protetor auditivo tipo concha ou inserção e máscara 

de proteção respiratória PFF 03. 

EPI Sugerido 
Calçado de segurança, protetor auditivo tipo concha ou inserção e máscara 

de proteção respiratória PFF 03. 

Nocividade  Inexistente. 
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Função ENGENHEIRA AGRÔNOMA 

Atividades 
desempenhadas 

Planejam, coordenam e executam atividades agropecuárias e do uso de 

recursos naturais renováveis e ambientais. Fiscalizam essas atividades, 

promovem a extensão rural, orientando produtores nos vários aspectos das 

atividades agropecuárias e elaboram documentação técnica e científica.  

Local de trabalho Interno e externo a empresa. 

Equipamentos utilizados Computador, planilhas, matérias de escritório. 

Riscos ocupacionais 

Risco Físico: Não se faz presente 

Riscos Químicos: Não se faz presente. 

Risco Biológico: Não se faz presente. 

Risco Ergonômico NR 17:

Risco de Acidente: Não significativo. 

 Irrelevante. As atividades são executadas de 

forma que o colaborador não permaneça numa mesma posição, havendo 

alternância de posição e deslocamentos dentro das funções realizadas. 

EPI Utilizado 

Quando executar atividades em campo: calçado de segurança, protetor 

auditivo tipo concha ou inserção e máscara de proteção respiratória PFF 

03. 

EPI Sugerido 

Quando executar atividades em campo: calçado de segurança, protetor 

auditivo tipo concha ou inserção e máscara de proteção respiratória PFF 

03. 

Nocividade  Inexistente. 
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Função GERENTE DE MANUTENÇÃO 

Atividades 
desempenhadas 

Realizam manutenção em componentes, equipamentos e máquinas; 

planejam atividades de manutenção; avaliam condições de funcionamento 

e desempenho de componentes de máquinas e equipamentos; lubrificam 

máquinas, componentes e ferramentas. Documentam informações 

técnicas; responsáveis pelo abastecimento dos caminhões e máquinas e 

pela equipe de produção. 

Local de trabalho Interna à empresa. 

Equipamentos utilizados 
Policorte, policorte de bancada, esmeril, furadeira de bancada, soldador 

elétrico e maçarico. 

Riscos ocupacionais 

Risco Físico: Ruído contínuo ou intermitente (NR 15 – Anexo 1) 
Fonte geradora: máquinas e equipamentos utilizados para a atividade 

laborativa. 

Trajetória: NA 

Meios de propagação: Através de ondas sonoras. 

Possíveis danos à saúde: PAIR Perda auditiva induzida pelo ruído, 

fadiga, irritabilidade. 

Nível de ruído medido 

LOCAL NÍVEL 
MEDIDO 

TEMPO MÁXIMO DE 
EXPOSIÇÃO SEM EPI 

Esmeril 90 dB 4h/dia 
Policorte 94 dB 2h e 15 min/dia 

Policorte de 

bancada 89 dB 4h e 30 min/dia 

Furadeira de 

bancada 75 dB 8 h/dia 

Aparelho de 

solda 83 dB 8 h/dia 

OBS.: A exposição ao ruído se dá de 3 a 4 horas diárias, porém com o uso 

de EPI que é fornecido pela empresa, e realizado treinamento adequado, é 

permitida a permanência por todo o período no setor. 

Risco Físico: Radiação não ionizante (NR 15 Anexo- 7) 
Devido ao uso de solda elétrica. 

Fonte geradora: equipamento de solda utilizado. 
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Trajetória: NA 

Meios de propagação: através de ondas eletromagnéticas. 

Possíveis danos à saúde: câncer de pele, leucopenia. 

Fonte geradora: Aparelho de solda. 

Risco Químico: Fumos de solda (NR 15 – Anexo 13) 

Trajetória: NA 

Meios de propagação: Se dá através do ar podendo ocorrer inalação, e 

contato direto com pele e mucosas. 

Possíveis danos à saúde: Câncer de pulmão, de garganta e nariz. 

Risco Químico: Óleos, graxas, (hidrocarbonetos e outros compostos 
de carbono) (NR 15 – Anexo 13)  
Fonte geradora: Lubrificantes existentes nas peças manuseadas. 

Meios de propagação: Através do contato direto com as peças. 

Possíveis danos à saúde: Intoxicações, dermatites ou dermatose, 
irritações da pele e mucosas. 

Existem HCs que são perigosos por serem irritantes, por agirem sobre a 

medula óssea provocando anemia e leucopenia e câncer. 

Risco Químico: Tintas e solventes (hidrocarbonetos e outros 
compostos de carbono) (NR 15 – Anexo 13)  
A atividade de pintura é realizada 2 vezes por semana 1h/dia, sendo 

utilizado equipamento de proteção adequado ao risco. 

Fonte geradora: Produtos utilizados para a pintura e acabamento das 

peças.  

Trajetória: A propagação se dá através do ar podendo ocorrer inalação, e 

contato direto com pele e mucosas (ocorrendo em casos de acidente, ou 

na falta do uso de EPI) 

Meios de propagação: Evaporação do produto - processo de 

Volatilização. 

Possíveis danos à saúde: Dermatites, dermatoses, irritações alérgicas. 

Devido à realização dos abastecimentos. 

Riscos Químicos (NR 15 – Anexo 13): DIESEL, ÁLCOOL, GASOLINA, 
(HIDROCARBONETOS - BENZENO E OUTROS COMPOSTOS DE 
CARBONO). 

Fonte geradora: Bico da bomba de abastecimento e estopas. 

Trajetória: Evaporação dos combustíveis - processo de Volatilização. 



ASOMED - Policlínicas Assessoria e Consultoria em Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional 
PPRA – PCMSO – PPP - Atestados de Saúde Ocupacional 

Floriano Peixoto, 915 Santa Maria – RS. 
Fones (55) 3225-1809 3027-4783 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
PPRA – INDUBER- INDÚSTRIA DE ALIMENTOS BERLEZE LTDA 

24 

Meios de propagação: A propagação se dá através do ar, podendo ser 

inalado e, contato direto com pele e mucosas, nos casos de acidente, ou 

na falta do uso de EPI. 

Possíveis danos à saúde: Intoxicações, dermatites ou dermatose, 

irritações da pele e mucosas, Irritação mucosa respiratória, com 

desencadeamento de patologia respiratória. 

Existem HC que são irritantes, agindo sobre a medula óssea podendo 

causar anemia, leucopenia e câncer. 

Obs.: Benzeno é um hidrocarboneto classificado como hidrocarboneto 

aromático. 

O benzeno é líquido, inflamável, incolor e tem um aroma doce e agradável. 

É um composto tóxico, cujos vapores, se inalados, causam tontura, dores 

de cabeça e até mesmo inconsciência. Se inalados em pequenas 

quantidades por longos períodos causam sérios problemas sangüíneos, 

como leucopenia. 

Também é conhecido por ser carcinogênico. É uma substância usada 

como solvente (de iodo, enxofre, graxas, ceras, etc.) e matéria-prima 

básica na produção de muitos compostos orgânicos. 

Na composição química destes segue percentual inferior a 1% de benzeno. 

Risco Biológico: Não se faz presente. 

Risco Ergonômico NR 17: Pode ocorrer por movimentos com membros 

superiores, com ou sem carga, ou postura inadequada ou tempo 

prolongado de pé. 

Fonte geradora: postura incorreta ao realizar as atividades. 

Possíveis danos à saúde: Lombalgias, cansaço, dores nas pernas, 

distúrbios circulatórios periféricos, como varizes de membros inferiores 

Recomenda-se a realização de alongamentos no inicio da jornada de 

trabalho, e em períodos intercalados, mudar a atividade, movimentando 

membros inferiores e superiores, e flexionando coluna vertebral. 

Risco de Acidente: cortes e perfurações devido à utilização dos 

equipamentos acima citados. 

EPI Utilizado 

Protetor auricular tipo concha ou de inserção, máscara de solda, luvas de 

raspa de couro, avental de raspa de couro, perneira de raspa de couro, 

óculos de proteção, máscara com filtro PFF 01, calçado de segurança. 

EPI Sugerido Protetor auricular tipo concha ou de inserção, máscara de solda, luvas de 

http://wiki/Hidrocarboneto_arom%C3%A1tico�
http://wiki/Hidrocarboneto_arom%C3%A1tico�
http://wiki/L%C3%ADquido�
http://wiki/Inflam%C3%A1vel�
http://wiki/Leucopenia�
http://wiki/Carcin%C3%B3geno�
http://wiki/Solvente�
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raspa de couro, avental de raspa de couro, perneira de raspa de couro, 

óculos de proteção, máscara com filtro PFF 01, calçado de segurança e 

creme de proteção água/óleo resistente. 

Nocividade  Inexistente. 
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Função GERENTE DE PRODUÇÃO 

Atividades 
desempenhadas 

Exerce a gerencia das operações referentes à produção da empresa, como 

as relacionadas à utilização eficaz do equipamento, material e pessoal, 

planejamento, organizando e controlando os programas e sua execução de 

acordo com a política fixada. 

Local de trabalho Interno à principalmente dentro do engenho. 

Equipamentos utilizados Computadores e materiais de escritório em geral.  

Riscos ocupacionais 

Risco Físico: Ruído contínuo ou intermitente (NR 15 – Anexo 1) 
Fonte geradora: máquinas e equipamentos utilizados para a atividade 

laborativa. 

Trajetória: NA 

Meios de propagação: Através de ondas sonoras. 

Possíveis danos à saúde: PAIR Perda auditiva induzida pelo ruído, 

fadiga, irritabilidade. 

Nível de ruído medido 

LOCAL NÍVEL 
MEDIDO 

TEMPO MÁXIMO DE 
EXPOSIÇÃO SEM EPI 

Enfardadeira 85 dB 8h/dia 
Empacotamento 90 dB 4h/dia 

Seleção 92 dB 3h/dia 
Beneficiador 92 dB 3h/dia 

OBS.: A exposição ao ruído se dá de 2 a 3 horas diárias, porém com o uso 

de EPI que é fornecido pela empresa, e realizado treinamento adequado, é 

permitida a permanência por todo o período no setor. 

Risco Químico: Não se faz presente. 

Risco Biológico: Não se faz presente. 

Risco Ergonômico NR 17:

Risco de Acidente: Não significativo. 

 Irrelevante. As atividades são executadas de 

forma que o colaborador não permaneça numa mesma posição, havendo 

alternância de posição e deslocamentos dentro das funções realizadas. 

EPI Utilizado Protetor auditivo tipo concha ou inserção e calçado de segurança. 

EPI Sugerido 
Protetor auditivo tipo concha ou inserção, calçado de segurança e máscara 

de proteção respiratória PFF 03. 

Nocividade  Inexistente. 
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Função JARDINEIRO 

Atividades 
desempenhadas 

Plantam culturas diversas, introduzindo sementes e mudas em solo, 

forrando e adubando-as com cobertura vegetal. Efetuam preparo de mudas 

e sementes através de canteiros, cujas atividades baseiam-se no 

transplante e enxertia de espécies vegetais. Realizam tratos culturais, além 

de preparar o solo para plantio. 

Fazem corte da grama e podam folhagens. Realiza o abastecimento da 

máquina de cortar grama. 

Local de trabalho Área externa da empresa. 

Equipamentos utilizados 
Maquina de cortar grama, inchada, pás, tesourões de jardineiro, rastel, 

carrinho de mão etc. 

Riscos ocupacionais 

Risco Físico: Ruído contínuo ou intermitente (NR 15 – Anexo 1) 
Fonte geradora: máquinas e equipamentos utilizados para a atividade 

laborativa. 

Trajetória: NA 

Meios de propagação: Através de ondas sonoras. 

Possíveis danos à saúde: PAIR Perda auditiva induzida pelo ruído, 

fadiga, irritabilidade. 

Nível de ruído medido 

LOCAL NÍVEL 
MEDIDO 

TEMPO MÁXIMO DE 
EXPOSIÇÃO SEM EPI 

Máquina de 
cortar grama 85 dB 8h/dia 

Máquina de 

cortar grama 

de fita 
89 dB 4h e 30min /dia 

OBS.: A exposição ao ruído se dá de 1 a 2 horas diárias, porém com o uso 

de EPI que é fornecido pela empresa, e realizado treinamento adequado, é 

permitida a permanência por todo o período no setor. 

Riscos Químicos: Não se faz presente. 

Risco Biológico: Não se faz presente. 

Risco Ergonômico NR 17:

Fonte geradora: Postura incômoda, longos períodos posição de pé. 

 O risco pode ocorrer pela postura prolongada, 

na posição em pé, e movimentos freqüentes com membros superiores, 

com carga e deslocamento. 



ASOMED - Policlínicas Assessoria e Consultoria em Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional 
PPRA – PCMSO – PPP - Atestados de Saúde Ocupacional 

Floriano Peixoto, 915 Santa Maria – RS. 
Fones (55) 3225-1809 3027-4783 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
PPRA – INDUBER- INDÚSTRIA DE ALIMENTOS BERLEZE LTDA 

28 

Possíveis danos à saúde: Lombalgias, cansaço, dores nas pernas, 

distúrbios circulatórios periféricos, como varizes de membros inferiores. 

Risco de Acidente: Possível traumatismo na realização de suas tarefas. 

EPI Utilizado 
Calçado de segurança, protetor auditivo tipo concha ou inserção e óculos 

de segurança. 

EPI Sugerido 
Calçado de segurança, protetor auditivo tipo concha ou inserção, óculos de 

segurança e luvas de látex. 

Nocividade  Inexistente. 
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Função MOTORISTA 

Atividades 
desempenhadas 

Dirige veículos automotores, em geral, acionando os comandos de marcha 

e direção, conduzindo-o em trajeto indicado, para transportar, a curta e 

longa distância, cargas e mercadorias.  

Local de trabalho Caminhão. 

Equipamentos utilizados Caminhão, notas, planilhas. 

Riscos ocupacionais 

Risco Físico: Ruído contínuo ou intermitente (NR 15 – Anexo 1) 
Fonte geradora: Motor do caminhão. 

Trajetória: NA 

Meios de propagação: Através de ondas sonoras. 

Possíveis danos à saúde: PAIR Perda auditiva induzida pelo ruído, 

fadiga, irritabilidade. 

Nível de ruído medido 

LOCAL NÍVEL 
MEDIDO 

TEMPO MÁXIMO DE 
EXPOSIÇÃO SEM EPI 

Caminhão 81 dB 8h/dia 
OBS.: Os níveis de ruído acima encontrados, encontram-se dentro dos 

limites de tolerância estabelecidos por norma regulamentadora. 

Risco Químico: Não se faz presente. 

Risco Biológico: Não se faz presente. 

Risco Ergonômico NR 17: O risco pode existir por trabalhos realizados 

predominantemente na posição sentada. 

Fonte geradora: Postura incômoda, longos períodos na posição sentada. 

Possíveis danos à saúde: Lombalgias, cansaço, dores nas pernas, 

distúrbios circulatórios periféricos, como varizes de membros inferiores. 

Recomenda-se a realização de alongamentos no início da jornada de 

trabalho, e em períodos intercalados, mudar o rotacismo, movimentando 

membros inferiores e superiores, e flexionando a coluna vertebral. 

Risco de Acidente

EPI Utilizado 

: Acidente de trânsito. 

Calçado de segurança e luva de raspa. 

EPI Sugerido Calçado de segurança e luva de raspa. 

Nocividade  Inexistente. 
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Função OPERADOR DE CALDEIRA 

Atividades 
desempenhadas 

Preparam máquinas e equipamentos para operação e controlam o 

funcionamento das caldeiras e a qualidade da água. Operam sistemas de 

tubulações e controlam o funcionamento de máquinas fixas. Efetuam 

atividades para produção de calor, identificando redes de distribuição, 

elaborando procedimentos operacionais. Realizam manutenção de rotina 

em máquinas e equipamentos e trabalham segundo normas e 

procedimentos de segurança.  

Local de trabalho Setor da caldeira. 

Equipamentos utilizados Ferramentas em geral. 

Riscos ocupacionais 

Risco Físico: Ruído contínuo ou intermitente (NR 15 – Anexo 1) 
Fonte geradora: Caldeira. 

Trajetória: NA 

Meios de propagação: Através de ondas sonoras. 

Possíveis danos à saúde: PAIR Perda auditiva induzida pelo ruído, 

fadiga, irritabilidade. 

Nível de ruído medido 

LOCAL NÍVEL 
MEDIDO 

TEMPO MÁXIMO DE 
EXPOSIÇÃO SEM EPI 

Comandos da 
caldeira 80 dB 8h/dia 

OBS.: Os níveis de ruído acima encontrados, encontram-se dentro dos 

limites de tolerância estabelecidos por norma regulamentadora. 

Risco Químico: Óleos, graxas, (hidrocarbonetos e outros compostos 
de carbono) (NR 15 – Anexo 13)  
Fonte geradora: Lubrificantes existentes nas peças manuseadas. 

Meios de propagação: Através do contato direto com as peças. 

Possíveis danos à saúde: Intoxicações, dermatites ou dermatose, 
irritações da pele e mucosas. 

Existem HCs que são perigosos por serem irritantes, por agirem sobre a 

medula óssea provocando anemia e leucopenia e câncer. 

Risco Biológico: Não se faz presente. 

Risco Ergonômico NR 17: O risco pode ocorrer pela postura prolongada, 

na posição em pé, e movimentos freqüentes com membros superiores, 

com carga e deslocamento. 
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Fonte geradora: Postura incômoda, longos períodos posição de pé. 

Possíveis danos à saúde: Lombalgias, cansaço, dores nas pernas, 

distúrbios circulatórios periféricos, como varizes de membros inferiores. 

Risco de Acidente

EPI Utilizado 

: Possível traumatismo na realização de suas tarefas. 

Calçado de segurança, bota de borracha, protetor auditivo tipo concha ou 

inserção, luva de látex e luva de raspa. 

EPI Sugerido 
Calçado de segurança, bota de borracha, protetor auditivo tipo concha ou 

inserção, luva de látex e luva de raspa. 

Nocividade  Inexistente. 
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Função PREPARADOR DE RAÇÕES 

Atividades 
desempenhadas 

Responsável pelo recebimento da matéria prima, realiza o monitoramento 

das máquinas no moinho, por onde passa a matéria prima para moer e ser 

misturada ao premix (vitamina), realiza o descarregamento e 

desensacamento da matéria prima. Efetua a colocação de veneno nos 

pavilhões para a detetização de insetos. Faz análises e preparação das 

rações. 

Local de trabalho Interno à empresa, principalmente no laboratório. 

Equipamentos utilizados 

No laboratório: estufa, pinça, tubos de ensaio, capela. 

Na descarga dos caminhões: rodos, pá e vassoura. 

Na produção: ensacadeira, máquina de costura manual. 

Riscos ocupacionais 

Risco Físico: Ruído contínuo ou intermitente (NR 15 – Anexo 1) 
Fonte geradora: máquinas e equipamentos utilizados para realizar suas 

atividades laborativas. 

Trajetória: NA 

Meios de propagação: Através de ondas sonoras. 

Possíveis danos à saúde: PAIR Perda auditiva induzida pelo ruído, 

fadiga, irritabilidade. 

Nível de ruído medido 

LOCAL NÍVEL 
MEDIDO 

TEMPO MÁXIMO DE 
EXPOSIÇÃO SEM EPI 

Moinho  91 dB 3h e 30 min/dia 
Machacador 

de aveia 102 dB 45 min/dia 

Ensacadeira 
automática 88 dB 5 h/dia 

Peletizadora  95 dB 2 h/dia 
OBS.: A exposição ao ruído se dá de 4 a 5 horas diárias, porém com o uso 

de EPI que é fornecido pela empresa, e realizado treinamento adequado, é 

permitida a permanência por todo o período no setor. 

Risco Químico: Produtos químicos (VER ANEXO II - FISPQ) 
GASTOXIN B57 

ASSIST 

ACTELLIC 500 EC 

Produtos utilizados para a dedetização de pragas. 

Fonte geradora: Produtos utilizados para a dedetização de pragas. 



ASOMED - Policlínicas Assessoria e Consultoria em Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional 
PPRA – PCMSO – PPP - Atestados de Saúde Ocupacional 

Floriano Peixoto, 915 Santa Maria – RS. 
Fones (55) 3225-1809 3027-4783 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
PPRA – INDUBER- INDÚSTRIA DE ALIMENTOS BERLEZE LTDA 

33 

Trajetória: NA 

Meios de propagação: Através do ar. 

Possíveis danos à saúde: intoxicação, diarréia, amarelecimento da pele, 

lacrimejamento, taquicardia. 

Risco Biológico: Não se faz presente. 

Risco Ergonômico NR 17:

Fonte geradora: Postura incômoda, longos períodos posição de pé. 

 O risco pode ocorrer pela postura prolongada, 

na posição em pé, e movimentos freqüentes com membros superiores, 

com carga e deslocamento. 

Possíveis danos à saúde: Lombalgias, cansaço, dores nas pernas, 

distúrbios circulatórios periféricos, como varizes de membros inferiores. 

Risco de Acidente

EPI Utilizado 

: Não significativo. 

Luva de látex, luva de raspa, protetor auditivo tipo concha ou inserção, 

máscara semi facial com filtro. 

EPI Sugerido 
Luva de látex, luva de raspa, calçado de segurança, protetor auditivo tipo 

concha ou inserção, máscara semi facial com filtro, óculos de segurança. 

Nocividade  Inexistente. 
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Função RECEPCIONISTA 

Atividades 
desempenhadas 

Recepcionam e prestam serviços de apoio a clientes, visitantes, averiguam 

suas necessidades e dirigem ao lugar ou a pessoa procurados; prestam 

atendimento telefônico e fornecem informações; marcam e agendam 

serviços. Observam normas internas de segurança, conferindo documentos 

e idoneidade dos clientes e notificando seguranças sobre presenças 

estranhas; organizam informações e planejam o trabalho do cotidiano. 

Local de trabalho Interna à empresa. 

Equipamentos utilizados Computadores e materiais de escritório em geral.  

Riscos ocupacionais Risco Físico: Não se faz presente 

Riscos Químicos: Não se faz presente. 

Risco Biológico: Não se faz presente. 

Risco Ergonômico NR 17:

Risco de Acidente: Não significativo. 

 Irrelevante. As atividades são executadas de 

forma que o colaborador não permaneça numa mesma posição, havendo 

alternância de posição e deslocamentos dentro das funções realizadas. 

EPI Utilizado Não se faz necessário. 

EPI Sugerido Não se faz necessário. 

Nocividade  Inexistente. 
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Função SERVIÇOS GERAIS 

Atividades 
desempenhadas 

Carregam e empacotam sacos de arroz e ração. Opera a máquina de 

tratamento de arroz, acionando e controlando o desenvolvimento da 

operação, examina os produtos obtidos e registram os dados relativos a 

cada partida para separar e limpar os grãos.  

Local de trabalho 
Interna à empresa, no setor de empacotamento, enfardamento e 

beneficiamento de arroz. 

Equipamentos utilizados 
Carrinhos para transporte dos fardos de ração e arroz, máquinas de seleção 

e máquina de beneficiamento.  

Riscos ocupacionais Risco Físico: Ruído contínuo ou intermitente (NR 15 – Anexo 1) 
Fonte geradora: máquinas e equipamentos utilizados para realizar suas 

atividades laborativas. 

Trajetória: NA 

Meios de propagação: Através de ondas sonoras. 

Possíveis danos à saúde: PAIR Perda auditiva induzida pelo ruído, 

fadiga, irritabilidade. 

Nível de ruído medido 

LOCAL NÍVEL MEDIDO TEMPO MÁXIMO DE EXPOSIÇÃO 
SEM EPI 

Enfardadeira  85 dB  8h/dia 
Empacotamento  90 dB 4h/dia 

Seleção  92 dB 3 h/dia 
Beneficiamento   92 dB 3 h/dia 

OBS.: A exposição ao ruído se dá de 3 a 4 horas diárias, porém com o uso 

de EPI que é fornecido pela empresa, e realizado treinamento adequado, é 

permitida a permanência por todo o período no setor. 

Riscos Químicos: Não se faz presente. 

Risco Biológico: Não se faz presente. 

Risco Ergonômico NR 17:

Fonte geradora: Postura incômoda, longos períodos posição de pé. 

 O risco pode ocorrer pela postura prolongada, 

na posição em pé, e movimentos freqüentes com membros superiores, 

com carga e deslocamento. 

Possíveis danos à saúde: Lombalgias, cansaço, dores nas pernas, 

distúrbios circulatórios periféricos, como varizes de membros inferiores. 

Risco de Acidente: Não significativo. 

EPI Utilizado Calçados de segurança, protetor auditivo tipo concha ou inserção e 
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proteção respiratória PFF 03. 

EPI Sugerido Calçados de segurança, protetor auditivo tipo concha ou inserção e 

proteção respiratória PFF 03. 

Nocividade  Inexistente. 
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Função SUPERVISOR 

Atividades 
desempenhadas 

Responsável pelo recebimento dos pedidos dos vendedores e também 

pelo recebimento de pedidos realizados pelo telefone, visita clientes, emite 

notas fiscais e compra matéria prima.  

Local de trabalho Interna à empresa, no escritório. 

Equipamentos utilizados Computadores e materiais de escritório em geral.  

Riscos ocupacionais 

Risco Físico: Não se faz presente. 

Riscos Químicos: Não se faz presente. 

Risco Biológico: Não se faz presente. 

Risco Ergonômico NR 17: Irrelevante. As atividades são executadas de 

forma que o colaborador não permaneça numa mesma posição, havendo 

alternância de posição e deslocamentos dentro das funções realizadas. 

Risco de Acidente

EPI Utilizado 

: Não significativo. 

Não se faz necessário. 

EPI Sugerido Não se faz necessário. 

Nocividade  Inexistente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASOMED - Policlínicas Assessoria e Consultoria em Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional 
PPRA – PCMSO – PPP - Atestados de Saúde Ocupacional 

Floriano Peixoto, 915 Santa Maria – RS. 
Fones (55) 3225-1809 3027-4783 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
PPRA – INDUBER- INDÚSTRIA DE ALIMENTOS BERLEZE LTDA 

38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. RECOMENDAÇÕES 
       Dar manutenção ao programa de incentivo e treinamento a todos os funcionários 

quanto ao uso de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual), objetivando aumentar a 

adesão ao uso; 

  Montagem de uma caixa de Primeiros Socorros e treinamento de pessoal para 

atendimento nas eventuais situações; 

      Elaboração de um plano de controle e treinamento, manutenção e uso de 

extintores de incêndio; 

 Recomendamos que os colaboradores que realizam transporte de carga, 

estejam em constante atualização da legislação de transito, através de cursos de 

direção defensiva.    

 Recomenda-se que os funcionários procurem permanecer em posição correta, 

ou seja, coluna ereta e braços apoiados em ângulo de 90 graus e que se faça 

pequenos intervalos de descanso em postura diferente da posição habitual de trabalho, 

e que realizam ginástica laboral. 

 Recomenda-se que sejam feitas revisões periódicas nos veículo e atenção e 

prudência por parte dos motoristas. 

 Com relação ao Espaço Confinado, cabe ao empregador: 

• Indicar formalmente o responsável técnico pelo cumprimento da NR 33- 

Espaço Confinado; 

• Identificar os Espaços confinados existentes no estabelecimento; 
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• Identificar os riscos específicos de cada Espaço Confinado; 

• Garantir a capacitação continuada dos trabalhadores sobre os riscos, as 

medidas de controle, de emergência e salvamento em Espaço 

Confinado; 

• Garantir que o acesso ao Espaço Confinado somente ocorra após a 

emissão, por escrito da PET (Permissão de Entrada e Trabalho); 

• Interromper todo e qualquer tipo de trabalho em caso de suspeição de 

condição de risco grave e eminente, procedendo ao imediato abandono 

do local; 

• Garantir informações atualizadas sobre os riscos e medidas de controle 

antes de cada acesso aos Espaços Confinados; 

 Os equipamentos fixos e portáteis, inclusive os de comunicação e de 

movimentação vertical e horizontal, devem ser adequados ao risco dos Espaços 

Confinados. 

 Medidas administrativas: 

• Manter cadastro atualizado de todos os Espaços Confinados, inclusive 

os desativados, e respectivos riscos; 

• Preencher, assinar e datar, em três, a PET (Permissão de Entrada e 

Trabalho) antes do ingresso de trabalhadores em Espaço Confinado; 

• Entregar para um dos trabalhadores autorizados e ao vigia cópia da 

PET; 

• Encerrar a PET quando as operações forem completadas, quando 

ocorrer uma condição não prevista ou quando não houver pausa ou 

interrupção dos trabalhos; 

• Manter arquivados os procedimentos e PET’s por cinco anos; 

• Designar pessoas que participarão das operações de entrada, 

identificando os deveres de cada trabalhador e providenciando a 

capacitação requerida; 

• Estabelecer procedimentos de supervisão dos trabalhos no exterior e no 

interior dos Espaços Confinados; 

• Assegurar que o acesso ao Espaço Confinado somente seja iniciado 

 Verificar os EPI’s periodicamente (mensalmente), observando as condições de 

uso, a necessidade de troca, a fim de assegurar a proteção do trabalhador e 

resguardar a empresa, bem como realizar seu registro na ficha de EPI's; 
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          Os equipamentos de proteção individual deverão ser distribuídos seguindo 

uma ficha de controle para fornecimento dos EPI’s, conforme o modelo demonstrado 

abaixo. 

           Registrar em documento próprio as ações que visem à prevenção de 

acidentes e manutenção da saúde dos funcionários tais como: cursos, treinamentos, 

palestras, etc.  

 

 

 

 

 

 

9. ANÁLISE GLOBAL 
 

A empresa realizou revisão dos EPI’s utilizados e adoção de fichas de controle 

e aplicação de Ordens de Serviço quanto a obrigatoriedade do uso dos mesmo, 

objetivando minimizar a exposição dos funcionários aos riscos existentes. Não tivemos 

nenhum caso de doença ocupacional. 

Desta forma, consideramos que as medidas preventivas foram cumpridas e 

manteremos as ações prevencionistas. 

Em conjunto com o PCMSO, intensificar prevenção de doenças, com enfoque a 

prevenção e lombalgias e dorsopatias, procurando minimizar o risco ergonômico. 

. 

 
10. PLANEJAMENTO DE AÇÕES 

 
AÇÕES DO PROGRAMA  
para 2009 

MESES DO ANO 
12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Dar conhecimento do PPRA a 
todos os funcionários X            

Treinamento de uso de Extintores 
de Incêndio   X          
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Treinamento de Ergonomia/ 
Ginástica Laboral     X        

Treinamento do uso de EPI       X      
Implementar entrega de EPI com 
ficha X X X X X X X X X X X X 

Cobrar o uso de EPI dos 
funcionários X X X X X X X X X X X X 

Verificar a validade dos extintores     X        
Treinamento Básico de Primeiros 
Socorros         X    

Revisão dos Laudos            X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. CONCLUSÃO 

 
 Buscando atender as determinações legais, conclui-se o presente 

trabalho salientando-se a necessidade de avaliações periódicas das atividades e das 

modificações propostas de maneira a identificar novos riscos. É importante salientar 

que a empresa deve assegurar o cumprimento do PPRA (Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais) e PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional), 

como atividade permanente. 

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

trabalhadores deve haver necessariamente a boa vontade e solidariedade entre os 

envolvidos e para o sucesso da implantação de medidas preventivas é importante 

que todos acreditem nelas. 

 Conforme as condições anteriores expostas no presente Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais, conclui-se que os riscos aqui expostos devem ser 

controlados e minimizados primeiro por programas de engenharia e posteriormente 

por EPI’s, minimizando os riscos aos quais estão expostos os trabalhadores da 

empresa. 
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    De acordo com o levantamento técnico realizado, embasado na IN 99- 

inexiste enquadramento para agentes nocivos a saúde. 

Para tanto, a ASOMED – Medicina do Trabalho coloca-se ao inteiro 

dispor para toda e qualquer assessoria técnica legal que vise ao esclarecimento e 

eventuais dúvidas e sugere, pelas características da atividade analisada, uma 

reavaliação deste plano num prazo de 365 dias. 

 

 
 

Avaliadores: 
 
 
 
 
 

____________________             _________________________ 
      Isabel C. Rossato                                                       Luana Mello 
      Médica do Trabalho           Téc. Segurança do Trabalho 
        CREMERS 15446                               RTST/RS 8606 

 
 

 
ANEXO I 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) 
 

A norma que preceitua qual o tipo de EPI utilizar, de acordo com os agentes 

ambientais presentes no ambiente de trabalho é a NR – 6.  

Ela determina ainda as obrigações do empregador: 

 Adquirir o tipo adequado de EPI à atividade do empregado; 

 Fornecer ao empregado somente EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho e de 

empresa cadastradas no DNSST – Departamento Nacional de Segurança e Saúde do 

Trabalhador;  

 Treinar o trabalhador sobre o uso adequado do EPI; 

 Tornar obrigatório o seu uso; 

 Substituí-lo, imediatamente, quando danificado ou extraviado; 

  Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica do EPI; 

Determinam também às obrigações do empregado, quais sejam: 
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 Observar as normas de segurança do trabalho; 

 Usar o EPI fornecido pela empresa para a finalidade a que se destina; 

 Responsabilizar-se por sua guarda e conservação; 

 Comunicar a área de segurança diretamente, ou ao encarregado, quando o EPI 

tornar-se impróprio para uso. 

Os equipamentos de proteção individual deverão ser distribuídos seguindo uma 

ficha de controle para fornecimento dos EPI’s, conforme o modelo demonstrado abaixo. 

Os EPI’s deverão conter obrigatoriamente o C. A. (Certificado de 
Aprovação), bem como um treinamento aos funcionários a respeito de seu uso e 
conservação. 
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MODELO DE FORNECIMENTO DE EPI 

 
 

 
FICHA DE FORNECIMENTO DE EPI                     Nº: _______ 
 
NOME DO FUNCIONÁRIO: 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
SETOR: _______________________________________________________ 
 
FUNÇÃO: ______________________________________________________ 
 
 
Declaro que recebi da empresa, INDUBER-INDÚSTRIA DE ALIMENTOS BERLEZE LTDA, os 
equipamentos de proteção individual abaixo descritos, conforme previsto no item 6.7.1 da NR-6, da 
Portaria n° 3.214, de 8 de junho de 1978, comprometendo-me a usar estes equipamentos para a 
finalidade a que se destina, responsabilizando-me por sua guarda e conservação. 
Estou ciente da obrigatoriedade de seu uso para o qual foi instruído, e que a recusa injustificada ao uso 
dos equipamentos de proteção individual, constitui ato faltoso, conforme prevê o artigo 158 da CLT. 
DATA DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE C.A. ASSINATURA 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
DATA: ___ / ___ / ___                                         ___________________________ 
                                                                                          ASSINATURA 
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Anexo II 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/DC Nº 99 - DE 5 DE DEZEMBRO DE 2003  
 
Da Evidenciação Técnica das Condições Ambientais do Trabalho 

Art. 177. A partir da publicação desta IN, para as empresas obrigadas ao cumprimento 

das Normas Regulamentadoras do MTE, nos termos do item 1.1 da NR-01 do MTE, o 

LTCAT será substituído pelos programas de prevenção PPRA, PGR e PCMAT. 

 E alterações subsequentes: 

 Instrução Normativa nº 20 INSS/PRES, de 10 de outubro de 2007:   

Da Evidenciação Técnica das Condições Ambientais do Trabalho 

Art. 186. A partir da publicação da Instrução Normativa INSS/DC nº 99, de 5 de 

setembro de 2003, para as empresas obrigadas ao cumprimento das Normas 

Regulamentadoras do MTE, nos termos do item 1.1 da NR-01 do MTE, o LTCAT será 

substituído pelos programas de prevenção PPRA, PGR e PCMAT. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/38/INSS-PRES/2007/20.HTM�
http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/38/INSS-DC/2003/99.htm�
http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/38/INSS-DC/2003/99.htm�
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ANEXO III 

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA  
 

Nome do produto:  
 
ACTELLIC 500 EC 

Empresa: 

SYNGENTA Proteção de Cultivos Ltda 

Rodovia SP 332, km 130. 

13140-000 - Paulínia – São Paulo 

(19) 3874 5800 

Telefone para emergência: 0800 704 4304 

  
2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 
 

Substância: Pirimifós metílico (pirimiphos-methyl). 

Nome químico: O-2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl O, O-dimethyl 

phosphorothioate 

Sinônimo: PP511 

   nº CAS: 29232-93-7. 

Grupo Químico: Inseticida  

Ingredientes ou impurezas que 
contribuem para o perigo: 

 

Pirimifós metílico 500 g/l. 

  
3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
 

Perigos mais importantes: Risco Ambiental. Risco à saúde. 

Efeitos do produto 

Efeitos adversos à saúde 
humana: 

Sintomas característicos da inibição da colinesterase. 

Pode causar irritação dos olhos e da pele. 

Classificação Toxicológica: III – Medianamente Tóxico 

Efeitos ambientais: Este produto é altamente tóxico para microrganismos do 

solo. 

Este produto é altamente tóxico para organismos 

aquáticos. 

Classificação do Potencial de Periculosidade II – Muito 

Perigoso ao Meio Ambiente..  
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Perigos específicos: Pode se decompor em altas temperaturas formando 

gases tóxicos e densa fumaça preta. 

 
3. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
 

Medidas de primeiros socorros 

Inalação: Remover o acidentado da atmosfera contaminada para 

ambiente com ar fresco. Se ocorrer dificuldades 

respiratórias, procure um médico, levando a embalagem, 

rótulo, bula ou receituário agronômico do produto. 

Contato com a pele: Lave com água e sabão em abundância por 15 minutos 

e, se houver irritação, procure o médico, levando a 

embalagem, rótulo, bula ou receituário agronômico do 

produto. 

Contato com os olhos: 
 
 

Lave com água em abundância por 15 minutos e procure 

o médico, levando a embalagem, rótulo, bula ou 

receituário agronômico do produto. 

Ingestão: 
 

PROVOQUE O VÔMITO; procure logo o médico, 

levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário 

agronômico do produto. 

Ações que devem ser evitadas: 
 

 

CONTRA–INDICAÇÕES: morfina, aminofilina, 

tranqüilizantes. Não administrar laxativos oleosos, leite, 

alimentos e produtos gordurosos. 

Principais sintomas e efeitos: A intoxicação pelo produto tem como conseqüência os 

sintomas característicos da inibição da colinesterase, 

como exaustão, diarréia, salivação excessiva e 

corrimento nasal, vômito, paralisia e dores estomacais, 

dores de cabeça, sudorese excessiva, tremores, falta de 

coordenação motora, contração muscular, fraqueza, 

confusão mental, visão borrada, dificuldade de respirar, 

taquicardia, enrubecimento e amarelecimento da pele e 

lacrimejamento. 

Notas para o médico:  Atropina é o antídoto de emergência, em caso de 

intoxicação. 

Nunca administre atropina antes do aparecimento dos 

sintomas de intoxicação.  
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5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
 

Meios de extinção apropriados: Em caso de incêndio, use extintores Ex.: DE ÁGUA EM 

FORMA DE NEBLINA, DE CO2, PÓ QUÍMICO, ficando a 

favor do vento para evitar intoxicação. 

Perigos específicos: 
 

A combustão ou decomposição térmica pode gerar 

vapores tóxicos e vapores irritantes. 

        Proteção dos bombeiros: Usar roupa de proteção total e aparelho de respiração 

autônoma. 

  
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO  
 

Precauções pessoais 
Remoção de fonte de ignição: 

 

Produto inflamável. Afastar qualquer fonte de ignição. 

Controle de poeira: Não aplicável por se tratar de produto líquido. 

Prevenção da inalação e do 
contato com a pele, mucosas e 

olhos: 

 

Utilizar os equipamentos de proteção individual – EPI: 

macacão, luvas resistentes a produtos químicos, botas, 

óculos protetores e máscara contra eventuais vapores. 

Precauções ao meio ambiente: 
 
 

Em caso de derrame, estanque o escoamento, não 

permitindo que o produto entre em bueiros, drenos ou 

corpos d’água. Siga as instruções abaixo: 

Corpos d’água: Interrompa imediatamente a captação 

para o consumo humano e animal e contate o centro de 

emergência da Empresa, visto que as medidas a serem 

adotadas dependem da proporção do acidente, das 

características do recurso hídrico em questão e da 

quantidade do produto envolvido. 

Métodos para limpeza: Piso pavimentado: Absorva o produto com serragem ou 

areia, recolha o material com o auxílio de uma pá e 

coloque em recipientes lacrado e identificado 

devidamente. Contate a Syngenta Proteção de Cultivos 

Ltda., telefone de emergência: 0800 704 4304, para que 

a mesma faça o recolhimento. Solo: Retire as camadas 

de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, 

recolha esse material e coloque em um recipiente 
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lacrado e devidamente identificado. Contate a Syngenta 

Proteção de Cultivos Ltda., conforme indicado acima. 

 
7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO  

 
Manuseio 

Medidas técnicas: Produto para uso exclusivamente agrícola. 

Não transporte o produto com alimentos, medicamentos, 

rações, animais e pessoas. 

Precauções para manuseio 
seguro: 

Mantenha o produto afastado de crianças e animais 

domésticos. Evite comer, beber ou fumar durante o 

manuseio ou aplicação do produto. Mantenha o produto 

afastado de alimentos ou de rações animal. Não 

contamine lagos, fontes, rios e demais coleções de 

água.  

Orientações para manuseio 
seguro: 

Não utilize equipamentos com vazamentos. Não 

desentupa bicos, orifícios, válvulas, tubulações, etc., 

com a boca.  

Evite contato com os olhos. Caso isso aconteça, lave-os 

imediatamente com água corrente durante 15 minutos e 

procure um médico, levando a embalagem ou o rótulo 

do produto. 

Armazenamento 

Medidas técnicas apropriadas: Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as 

instruções constantes da NBR 9843 da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

          Condições de 
armazenamento adequadas: 

 

Mantenha o produto em sua embalagem original, 

sempre fechada. A construção deve ser de alvenaria ou 

de material não comburente. O local deve ser ventilado, 

coberto e ter piso impermeável. Coloque placa de 

advertência com os dizeres: CUIDADO VENENO. 

Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não 

autorizadas, principalmente crianças. Deve haver 

sempre recipientes disponíveis, para envolver as 

embalagens rompidas. 
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Produtos e materiais 
incompatíveis: 

O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, 

devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou 

outros materiais. 

Materiais seguros para 
embalagens Recomendadas: 

 

Embalagens plásticas. 

   
 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 

Medidas de controle de 
engenharia: 

 

Trabalhar em local com ventilação e exaustão 

adequadas.  

Pirimifós metílico: 3 mg/m3   8h  TWA  (padrão 

Syngenta). 

Equipamentos de proteção individual apropriado 

Proteção respiratória: Máscara de proteção contra vapores orgânicos. 

Proteção das mãos: Luvas de borracha. 

Proteção dos olhos: Óculos de segurança. 

Proteção da pele e do corpo: Roupas protetoras e botas impermeáveis. 

Medidas de higiene: Não comer, beber ou fumar durante o manuseio com o 

produto. Lavar-se após o manuseio, principalmente 

antes das refeições. Remover a roupa contaminada que 

deve ser lavada antes da reutilização. 

 
9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

Estado físico: Líquido. 

Cor: Amarelo a Castanho. 

Odor: Característico. 

pH: 7,5 

Ponto de ebulição: ND 

Ponto de fulgor: 48 ºC 

Limites de explosividade 
Superior/inferior: 

 

Não explosivo   

Densidade: 1,01 -  1,03 g/ml  a 20ºC  

Solubilidade: Miscível em água. 
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10.   ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 

Condições específicas 

Instabilidade: Estável nas condições normais de armazenamento. 

Reações perigosas: Não ocorre polimerização. 

Produtos perigosos da 
decomposição: 

 

A combustão ou decomposição térmica pode gerar 

vapores tóxicos e irritantes. 

 
11.   INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
  

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição 

Toxicidade aguda: Dados de Toxicidade aguda da formulação: 

DL50 oral em ratos: 2 ml/kg 

DL50 dérmica em ratos: 4 ml/kg 

Efeitos locais: Irritação ocular em coelhos: moderada. 

Irritação dérmica em ratos: suave. 

Sensibilização: Não sensibilizante em estudos com animais.  

Toxicidade crônica: 
 

Exposições repetidas ao pirimifós metílico provocam 

inibição das colinesterases. 

Efeitos específicos: Sinais e sintomas decorrentes da inibição das 

colinesterases por ser um organofosforado. 

    
  12.  INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
 
Efeitos ambientais comportamentos e impactos do produto 

Bioacumulação: Este produto é altamente bioconcentrável em peixes. 

Ecotoxicidade: Este produto é altamente tóxico para microrganismos do 

solo. 

Este produto é altamente tóxico para organismos 

aquáticos. 

 
 
  13.   CONTROLE SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 
 

Métodos de tratamento e disposição 

Produto: 
 

Caso este produto venha a se tornar impróprio para 

utilização ou em desuso, consulte a SYNGENTA 
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PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, através do telefone 

0800 704 4304 indicado no rótulo, para a devolução e 

destinação final. 

Restos de produto: A destinação inadequada das embalagens vazias e restos 

de produtos no meio ambiente causa contaminação do 

solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a 

saúde das pessoas.  

Embalagem usada: A embalagem Rígida Lavável. A embalagem vazia deste 

produto deverá ser submetida ao processo de Tríplice 

Lavagem, imediatamente após o seu esvaziamento. 

Inutilize-a, perfurando seu fundo. No prazo de até um ano 

da data da compra, é obrigatória a devolução da 

embalagem vazia, com tampa, pelo usuário, ao 

estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local 

indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra. Caso o 

produto não tenha sido utilizado nesse prazo, e ainda 

esteja dentro de seu prazo de validade, será facultada a 

devolução da embalagem em até 06 meses após o 

término do prazo de validade. O usuário deve guardar o 

comprovante de devolução para efeito de fiscalização, 

pelo prazo mínimo de um ano após a devolução da 

embalagem vazia. Fica proibido o enterro das 

embalagens. A destinação final das embalagens vazias, 

após a devolução pelos usuários, somente poderá ser 

realizada pela SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS 

LTDA, ou por empresas legalmente autorizadas pelos 

órgãos competentes. É proibida ao usuário a reutilização 

e a reciclagem desta embalagem vazia ou fracionamento 

e reembalagem deste produto. 
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14.   INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 
 

Regulamentações nacionais e internacionais 

 
Terrestre 

Número ONU: 
Numero de risco: 
Classe de risco:  

Nome apropriado para 
embarque: 

 
Grupo de embalagem: 

 

 

UN 1993 

30 

3 

Líquido Inflamável, N.E. (Hidrocarbonetos 

Aromáticos - Pirimifós metílico). 

III 

 
Marítimo 

Número ONU: 
Numero de risco: 
Classe de risco:  

Nome apropriado para 
embarque: 

 
Grupo de embalagem: 

Poluente marinho: 

 

 

UN 1993 

30 

3 

Líquido Inflamável, N.E. (Hidrocarbonetos 

Aromáticos - Pirimifós metílico). 

III 

Sim 

 
Aéreo 

Número ONU: 
Numero de risco: 
Classe de risco:  

Nome apropriado para 
embarque: 

 
Grupo de embalagem: 

 

 

UN 1993 

30 

3 

Líquido Inflamável, N.E. (Hidrocarbonetos 

Aromáticos - Pirimifós metílico). 

III 
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. 
15.   REGULAMENTAÇÕES 
  

 
 
16.   OUTRAS INFORMAÇÕES 
  

Referencias Bibliográficas: MSDS – Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. 

Outras informações: NOTA: A informação contida neste documento está 

baseada em nosso conhecimento de como é 

pretendido que se descrevam nossos produtos do 

ponto de vista das exigências de segurança. Não 

deve ser interpretada então, como garantia de 

propriedades específicas. Para maiores 

esclarecimentos ou informações adicionais sobre o 

uso deste produto consulte a Syngenta Proteção de 

Cultivos Ltda. 

 

 
 

Regulamentos nacionais: 

 

Regulamentações 

internacionais: 

Lei 6.360 de 23/09/76 e Decreto 79.094 de 
05/01/1997 
 
Esta substância é coberta pela diretriz 
orientadora de substâncias perigosas da EEC. 
Consequentemente foi etiquetada de acordo 
com estes regulamentos. 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 
Nome do Produto: GASTOXIN B 57 

Aplicação: inseticida fumigante (Fosfeto metálico) 

Fabricante: BEQUISA 

Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, Km 65 

Gleba 37 – Samaritá – Cep: 11346-300 – São Vicente - SP 

Brasil - http:// www.bequisa.com.br 

Email: faleconosco@bequisa.com.br 

Fone: (13) 3565-1212 Fax: (13)3565-1212 

Telefone de emergência: 0800 014 1149 

Centro de Informações Toxicológicas: 0800 771 3733 

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 
Natureza Química: este produto químico é um preparado 

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: 

Nome químico No CAS Concentração Fórmula 

Molecular 

Sinônimos Classificação de perigo 

Fosfeto de alumínio 

20859-73-8 57% p/p Al - P 

Fosfeto de aluminio 

F+: Extremamente inflamavel 

T+: Muito tóxico 

N: Perigoso para o meio ambiente 

4. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
Perigos mais importantes: o produto pode ser tóxico ao homem e ao meio ambiente se 

não utilizado conforme as recomendações. 

Efeitos do Produto: 

Página: (2 de 9) 

Efeitos adversos à saúde humana: o produto pode provocar sintomas de intoxicação se 

absorvido pela via inalatória ou por sua ingestão (HSDB,2008). 

Efeitos Ambientais: o gás fosfina é agudamente tóxico para organismos aquáticos, 

aves e mamíferos (WHO, 1988). 

Perigos específicos: o produto em contato com a água ou umidade do ar libera gás 

fosfina que é altamente perigoso. 

Principais Sintomas: a exposição ao produto pode provocar: fadiga, náuseas, dor 

torácica, mal estar, vômitos e diarréia abundantes, dor epigástrica. Irritação das vias 
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aéreas e edema pulmonar, distúrbios de repolarização e de condução cardíacos, 

hipotensão, hipocalcemia e hipomagnesemia, acidose metabólica, hepatite e 

insuficiência renal. 

5. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
Medidas de Primeiros Socorros: levar o acidentado para um local arejado. Retirar as 

roupas contaminadas. Lavar as partes do corpo atingidas com água em abundância e 

sabão. Se o acidentado estiver inconsciente e não respirar mais, praticar respiração 

artificial ou oxigenação. Encaminhar ao serviço médico mais próximo levando esta 

ficha. 

Inalação: remover a pessoa para local arejado. Se não estiver respirando, faça 

respiração artificial. Se respirar com dificuldade, consultar um médico imediatamente. 

Contato com a pele: lavar imediatamente a área afetada com água em abundância e 

sabão. Remover as roupas contaminadas. Ocorrendo efeitos/sintomas, consultar um 

médico. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las e descartar os sapatos 

contaminados. 

Contato com os olhos: lavá-los imediatamente com água em abundância. Consultar um 

médico. 

Ingestão: não provocar vômito, entretanto é possível que o mesmo ocorra 

espontaneamente não devendo ser evitado, deitar o paciente de lado para evitar que 

aspire resíduos. Procurar um médico imediatamente. ATENÇÃO: nunca dê algo por via 

oral para uma pessoa inconsciente. 

Quais ações devem ser evitadas: não aplicar respiração boca a boca caso o paciente 

tenha ingerido o produto. Utilizar um intermediário ou Ambu para realizar o 

procedimento. 

Proteção para os prestadores de primeiros socorros: evitar contato cutâneo e inalatório 

com o produto durante o processo. 

Notas para o médico: os vapores são extremamente irritantes. Se a vitima não estiver 

respirando, aplique respiração artificial. Não faça respiração boca-a-boca caso a vítima 

tenha inalado ou ingerido o produto. Para estes casos, utilize máscara ou outro sistema 

de respiração adequado. Não existe antídoto específico, o tratamento deverá ser 

sintomático e de suporte. A lavagem gástrica estará indicada em casos de ingestões o 

mais precocemente possível. A neutralização com Permanganato de Potássio 

classicamente descrita é controvertida. Administrar oxigênio, Manter o paciente com 

monitorização cardíaca e corrigir hipocalcemia e hipomagnesemia. Medidas de 

combate ao choque, correção da acidose metabólica e outras medidas para edema 

pulmonar, assim como digitálicos e diuréticos deverão ser adotadas. 
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5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
Meios de extinção apropriados: espuma, CO2, pó químico. 

Meios de extinção não recomendados: água. 

Procedimentos Especiais: produto não inflamável, entretanto em contato com água 

libera fosfina que é um gás inflamável. Evacue a área e combata o fogo a uma 

distância segura. Posicionar-se de costas para o vento. 

Equipamentos de proteção especial para combate ao fogo: equipamento de respiração 

autônoma e roupas apropriadas para combate a incêndio. 

Perigos específicos: exposto ao fogo, ocorre à decomposição de produto a queima 

pode gerar produtos a base de fosfetos e fumaça, tornando o ambiente asfixiante. 

Utilizar respirador autônomo para aproximação. 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 
Precauções pessoais: utilizar macacão apropriado, óculos protetores, botas de 

borracha e luvas de borracha nitrílica ou PVC. A proteção respiratória deverá ser 

realizada utilizando máscaras semifaciais ou faciais inteiras com filtro combinado ou 

ainda, respiradores de adução de ar (ex.: máscaras autônomas). 

Remoção de fontes de ignição: interromper a energia elétrica e desligar fontes 

geradoras de faíscas. Retirar do local todo material que possa causar princípio de 

incêndio (ex.: óleo diesel). 

Controle de poeira: isolar e sinalizar a área contaminada. Cobrir o derramamento com 

lona plástica. 

Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: utilizar roupas e 

acessórios descritos acima. 

Precauções para o meio ambiente: evitar a contaminação dos cursos d’água vedando a 

entrada de galerias de águas pluviais (boca de lobo). Evitar que resíduos do produto 

derramado atinjam coleções de água. 

Métodos para limpeza: conter e recolher o derramamento. Colocar os resíduos em um 

recipiente para eliminação de acordo com as regulamentações locais. Limpar 

preferivelmente com um detergente; evitar o uso de solventes e de água. 

Prevenção de perigos secundários: evitar que o produto contamine riachos, lagos, 

fontes de água, poços, esgotos pluviais e efluentes. 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
Manuseio: 

Medidas técnicas: utilizar EPI conforme descrito no Item 8. Manter pessoas, 

principalmente crianças e animais domésticos longe do local de trabalho. Não entrar 

em contato direto com o produto. Evitar derrames ou contaminação do equipamento de 

aplicação, durante o seu abastecimento. 
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Prevenção da exposição do trabalhador: utilizar EPI conforme descrito no Item 8. 

Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Ao abrir a embalagem 

fazê-lo de modo a evitar vazamento. Não utilizar equipamentos de proteção individual e 

de aplicação danificados e /ou defeituosos. Não manipular e/ou carregar embalagens 

danificadas. 

Precauções para manuseio seguro: utilizar EPI conforme descrito no Item 8. 

Evitar a inalação do produto. 

Orientações para manuseio seguro: utilizar EPI conforme descrito no Item 8. 

Manusear o produto com exaustão local apropriada ou em área bem ventilada. Aplicar 

somente as doses recomendadas pelo fabricante. No caso de sintomas de intoxicação, 

interromper imediatamente o trabalho e proceder conforme descrito no Item 4 desta 

ficha. 

Armazenamento 

Medidas técnicas apropriadas: manter o produto em seu recipiente original. 

Manter as eventuais sobras dos produtos em suas embalagens originais 

adequadamente fechadas. 

Condições de armazenamento 

Adequadas: manter o recipiente adequadamente fechado, à temperatura ambiente e ao 

abrigo da luz. Armazená-lo em local, devidamente identificado, exclusivo para produtos 

tóxicos. Trancar o local evitando o acesso de pessoas não autorizadas e crianças. 

A evitar: locais úmidos e com fontes de calor. 

Produtos e materiais incompatíveis: não armazenar junto com água, alimentos, 

bebidas, inclusive os destinados para animais. 

Materiais seguros para embalagens 

Recomendadas: produto já embalado em embalagem apropriada. 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
Medidas de controle de engenharia: Providenciar uma ventilação adequada ao local de 

trabalho. O operador deve sempre utilizar um equipamento de proteção respiratória 

mesmo quando providenciada uma boa ventilação. 

Parâmetros de controle específicos: 

Limites de exposição ocupacional: 

Nome comum Limite de 

Exposição 

Tipo Efeito Referências 

Fosfeto dealumínio 

Nãoestabelecido 
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TLV-TWA ---- ACGIH 2006 

0,3 ppm 

TLV-TWA 

Fosfina 

1,0 ppm TLV-STEL 

Irritação do trato respiratório superior; dor de cabeça; irritação gastro intestinal; 

comprometimento Sistema Nervoso Central. 

ACGIH 2006 

Indicadores biológicos: 

Nome comum Limite Biológico Tipo Notas Referências 

Fosfeto de alumínio 

Não estabelecido BEI ---- ACGIH 2006 

Fosfina Não estabelecido BEI ---- ACGIH 2006 

Equipamentos de proteção individual: 

Proteção respiratória: Utilizar máscaras semifaciais ou faciais inteiras com filtro para 

fosfeto de hidrogênio. 

Proteção para as mãos: utilizar luvas de borracha nitrílica, PVC ou outro material 

impermeável. 

Proteção para os olhos: utilizar óculos de segurança para produtos químicos. 

Quando a proteção respiratória for realizada com utilização de máscara facial inteira, 

não é necessário o uso de óculos de proteção, pois os olhos já estarão protegidos pela 

máscara. 

Proteção para a pele e corpo: utilizar macacão impermeável com mangas compridas e 

botas de PVC. 

Precauções Especiais: manter os EPI’s devidamente limpos e em condições 

adequadas de uso, realizando periodicamente inspeções e possíveis manutenções 

e/ou substituições de equipamentos danificados. 

Medidas de higiene: tomar banho e trocar de roupa após o uso do produto. Lavar as 

roupas contaminadas separadamente, evitando contato com outros utensílios de uso 

pessoal. 

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
Estado físico: sólido 

Forma: pastilhas 

Cor: cinza / branco 

Odor: semelhante a alho ou carbureto 

pH: não determinado 
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Temperaturas específicas ou faixas de temperatura nas quais ocorrem mudanças de 

estado físico: 

Ponto de ebulição: para a fosfina -87,7ºC (WHO, 1988). 

Ponto de fusão: para a fosfina – 133,5ºC (WHO, 1988). 

Ponto de fulgor: 100 ºC 

Inflamabilidade: Inflamável espontaneamente no ar à concentração acima de 27,1g/m³ 

Tensão superficial: a tensão superficial da fosfina líquida a -100 ºC é 22,0 dyn/cm. 

Densidade: fosfina na forma sólida: 0,896 g/ cm³ (-135 ºC). 

Solubilidade: insolúvel em água. 

Corrosividade: corrosivo para maioria dos metais nobres especialmente o cobre. 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
Instabilidade: o gás fosfina é inflamável espontaneamente no ar à concentração acima 

de 27,1 g/m³. 

Reações perigosas: o contato do produto com água ou umidade libera o gás fosfina 

que é inflamável e tóxico. 

Produtos perigosos de decomposição: em contato com a água ou com a umidade do ar 

libera o gás fosfina e a queima pode gerar produtos a base de fosfetos. 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
Toxicidade aguda: 

DL50 Oral em ratos fêmeas: 380 ± 21 mg/kg para a fosfina 

DL50 Dérmica em ratos fêmeas: 1300 ± 26 mg/kg para fosfina 

CL50 Inalatória em ratos da linhagem Fisher 344 (6h): a fosfina nas concentrações de 

0; 2,4; 4,9 e 11 ppm não apresentaram efeitos adversos, exceto supuração vermelha 

ou muco nasal. 

Efeitos locais: 

Irritabilidade cutânea: o produto foi considerado não irritante em uma diluição oleosa a 

100% em um volume de 0,5mL. 

Irritabilidade ocular em coelhos: o produto foi considerado não irritante lesivo ao globo 

ocular em uma diluição oleosa a 100%, porém ocasionou a congestão vascular da 

conjuntiva, aumento da secreção ocular e edema palpebral. 

Toxicidade crônica: 

Mutagenicidade: a fosfina foi considerada não mutagênica de acordo com ensaio de 

Incorporação em Placa de Ames/Samonella (Relatório Técnico Bernardo Química). 

Não foram avaliados estudos relacionados a carcinogenicidade e efeitos reprodutivos 

da fosfina (WHO, 1988). 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
Efeitos Ambientais, comportamentais e impactos do produto: 



ASOMED - Policlínicas Assessoria e Consultoria em Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional 
PPRA – PCMSO – PPP - Atestados de Saúde Ocupacional 

Floriano Peixoto, 915 Santa Maria – RS. 
Fones (55) 3225-1809 3027-4783 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
PPRA – INDUBER- INDÚSTRIA DE ALIMENTOS BERLEZE LTDA 

61 

Persistência/Degradabilidade: a fosfina apresenta uma meia-vida de 28h no ar 

(WHO, 1988). O fosfeto de alumínio decompõe-se rapidamente por hidrólise formando 

um produto gasoso, esta reação pode ser incompleta ocorrendo a formação de 

hidróxido de alumínio (WHO, 1988). 

Ecotoxicidade: dados relacionados ao Gastoxin Técnico 

Toxicidade microrganismos: S volutans: MEC 90 (30´) foi de 50 mg/L. 

Toxicidade para algas: Selenastrum capricornutum: CE50 (96h) 0,0021 mg/L; 

CE50 (72h) 0,058 mg/L 

Toxicidade para abelhas: DL50 (24h) < 10 mg/L 

Toxicidade para microcrustáceos: Daphnia CE50 (48h) 0,37 mg/L ; CE100 1,8 

mg/L 

Toxicidade para peixes: CL50 (96h) 48,15 μg/L, CL0 18 μg/L; CL100 160 μg/L 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 
Métodos de tratamento e disposição: 

Produto: desativar o produto através de incineração em fornos destinados para este 

tipo de operação, equipados com câmaras de lavagem de gases efluentes e aprovados 

por órgão competente. 

Restos de produtos: manter as eventuais sobras dos produtos e ou com validade 

vencida em suas embalagens originais adequadamente fechadas. 

Embalagem usada: armazenar a embalagem usada com tampa até a sua devolução ao 

estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, 

emitida no ato da compra. A destinação final das embalagens vazias, após a devolução 

pelos usuários, somente poderá ser realizada pela empresa registrante ou por 

empresas legalmente autorizadas pelos órgãos competentes. Não queime nem enterre 

as embalagens. Observe Legislação 

Estadual e Municipal específicas. Consulte o Órgão Estadual ou Municipal de meio 

ambiente. 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 
Regulamentações nacionais e internacionais: 

Terrestres: Número ONU 1397 – FOSFETO DE ALUMÍNIO. 

Marítimo: (IMDO) classe de risco = 4.3 – Substâncias que em contato com a água, 

emitem gases inflamáveis – Nº ONU = 1397 

Aéreo: (ICAO/IATA) classe de risco =4.3 – Substâncias que em contato com a água, 

emitem gases inflamáveis – Nº ONU = 1397 

Para produto classificado como perigoso para o transporte: 

Número ONU: 1397 
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1. Identificação do produto e da empresa 
ASSIST® 
Empresa: 

BASF S.A. 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 

04538-132 São Paulo, São Paulo, BRASIL 

Telefone: +55 11 3043-2273 

Número de fax: +55 11 3043-3131 

Endereço de email: ehs-brasil@basf.com 

Informação em caso de emergência: 

Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590 

2. Composição/ e informações sobre os ingredientes: 
Tipo de produto: preparado 

Natureza química: inseticida, concentrado emulsionável. 

Ingredientes que contribuem para o perigo. 

Nome comum: óleo mineral 

Concentração: 756 g/L (75,6% m/v) 

Ingredientes Inertes 

Concentração: 97 g/L (9,7% m/v) 

3. Identificação dos perigos 
Perigos mais importantes: pode ser tóxico ao homem e perigoso ao meio ambiente 

se não utilizado conforme as recomendações 

Efeitos do produto: Nenhum risco específico quando respeitadas as 

prescrições/indicações de armazenamento e manuseio. 

Perigos específicos: Os dados disponíveis não indicam que existam condições 

médicas geralmente reconhecidas como passíveis de ser agravadas por uma 

exposição a essa substância/produto. 

4. Medidas de primeiros socorros 
Indicações gerais: 

Após ingestão: 

Em caso de INGESTÃO, não provoque vômito. Procure o médico, levando a bula do 

produto. 

Após contato com os olhos: 

Em caso de contato com os OLHOS, lave-os imediatamente com água limpa por 15 

minutos. 

Procure o médico, levando a bula do produto. 
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Após contato com a pele: 

Em caso de contato com a PELE, lave-a imediatamente com água e sabão em 

abundância. 

Se houver irritação, procure o médico, levando a bula do produto. 

Após inalação: 

Em caso de INALAÇÃO, mantenha o paciente em lugar arejado. Procure o médico, 

levando a bula do produto. 

Nota para o médico: Não há antídoto específico. Tratamento sintomático. 

5. Medidas de combate a incêndio 
Perigos específicos: monóxido de carbono, óxidos nítricos 

As substâncias/grupos de substâncias podem ser emitidas em caso de incêndio. 

Indicações adicionais: 

Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os vapores/gases. Esfriar com água 

os recipientes expostos ao fogo. Recolher separadamente a água de extinção 

contaminada, não deixar que se infiltre na canalização ou esgoto. Eliminar os resíduos 

do incêndio e a água de extinção contaminada, observando a legislação local oficial. 

Equipamento especial de proteção para os bombeiros: 

Usar o equipamento respiratório autônomo e roupas de proteção química. 

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento 
Precauções Pessoais: 

Usar roupa de proteção individual. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Tirar 

imediatamente a roupa contaminada, bem como a roupa íntima e os sapatos. 

Precauções ao meio ambiente: 

Não permitir que atinja o solo/subsolo. Não permitir que atinja águas superficiais/águas 

subterrâneas/canalizaçäo. 

Métodos de limpeza: 

Para pequenas quantidades: Recolher com material absorvente. (p.ex.: areia, 

absorvente universal, terra diatomácea) 

Para grandes quantidades: Bloquear/represar. 

Executar procedimentos de limpeza com proteção respiratória. Eliminar o material 

recolhido de acordo com as normas. Coletar o resíduo em recipientes adequados, onde 

poderão ser rotulados e fechados. Limpar cuidadosamente com água e detergente, 

pisos e materiais contaminados, observando a regulamentação ambiental. 

7. Manuseio e armazenamento 
Manuseio 

Medidas técnicas: 
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Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Aconselha-se o uso de roupa fechada para 

o trabalho. 

Prevenção de incêndio e explosão: 

O produto é combustível. Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama 

acesa. Evitar o acúmulo de carga eletrostática. Colocar extintor de incêndio à mão. 

Precauções/ Orientações para manuseio seguro: 

Nenhuma medida particular quando o produto é armazenado e manuseado de acordo 

com as normas. 

Armazenamento 

Medidas técnicas: 

Estabilidade de armazenamento: 

Tempo de armazenamento: 24 Meses 

Se for mencionada uma data de expiração na embalagem, esta é prioritária sobre o 

tempo de armazenagem que figura na ficha de dados de segurança. 

Proteger de temperaturas inferiores a: 0 °C 

Proteger de temperaturas superiores a: 40 °C 

Mudanças nas propriedades do produto podem ocorrer se a substância/produto for 

armazenada, durante longos períodos de tempo, a temperatura superior à 

recomendada . 

Condições de armazenamento adequadas: Manter afastado do calor. Proteger contra a 

umidade. 

Proteger da ação direta do sol. Armazenar protegido de geadas. 

Produtos e materiais incompatíveis: 

Manter separado de alimentos e ração animal. 

Materiais adequados para embalagens: Polietileno de alta densidade (HDPE) 

8. Controle de exposição e proteção individual 
Equipamento de proteção individual 

Proteção respiratória: 

Usar equipamento de segurança para proteger as vias respiratórias em caso de 

formação de gases/vapores. Filtro combinado EN 141 Tipo ABEK-P3 para gases / 

vapores orgânicos, inorgânicos, ácido inorgânico, compostos alcalinos e partículas 

tóxicas. 

Proteção das mãos: 

Luvas de proteção apropriadas resistentes a produtos químicos (EN 374) mesmo 

durante o contato direto e prolongado (recomendado: índice de proteção 6, 
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correspondente a > 480 minutos de tempo de permeação segundo EN 374): Ex.: 

borracha nitrílica (0,4 mm), 

Proteção dos olhos: 

Óculos de segurança com anteparos laterais (óculos com armação) (EN 166) 

Proteção da pele e do corpo: 

A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível 

exposição, ex.: avental, botas de proteção, roupa de proteção química (de acordo com 

a DIN-EN 465) 

Medidas de higiene: 

Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado. Guardar o vestuário de trabalho 

separadamente. Manter afastado de alimentos, bebidas, medicamentos, rações, 

animais e pessoas. 

Durante o trabalho não comer, beber, fumar. As mãos e o rosto devem ser lavados 

antes dos intervalos e no final do turno. 

9. Propriedades físico-químicas 
Estado físico: líquido 

(20 °C) 

Forma: líquido 

Cor: límpido 

amarelo 

Odor: característico 

Valor do pH: 3,7 

Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de 

estado físico 

Intervalo de ebulição: não aplicável 

Ponto de fulgor: não aplicável 

Limite de explosividade superior: não aplicável 

Limite de explosividade inferior: não aplicável 

Pressão de vapor: 

Dados não disponíveis. 

Densidade: 0,85g/cm3 

(20 °C) 

Densidade aparente: não aplicável 

Solubilidade em água: imiscível 

Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow): não aplicável 
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10. Estabilidade e reatividade 
Decomposição térmica: Nenhuma decomposição, se as prescrições/indicações para 

a armazenagem e manipulação forem respeitadas. 

Reações perigosas: 

Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e 

manuseio forem respeitadas. Pode reagir com agentes oxidantes. 

Materiais ou substâncias incompatíveis: ácidos, bases, aminas, agentes oxidantes. 

Produtos perigosos de decomposição: Nenhum produto de decomposição perigoso se 

forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio. 

11. Informações toxicológicas 
Toxicidade aguda 
DL50 oral aguda para ratos: > 6.000 mg/kg 

CL50 inalatória (4h):não aplicável 

Dl50 dérmica para ratos: 2.000 mg/kg 

Efeitos locais 
Irritação dérmica em coelho: levemente irritante 

Irritação primária das mucosas ocular em coelho: levemente irritante. 

Sensibilização 

O produto não causou sensibilização dérmica em cobaias 

12. Informações ecológicas 
Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto: 
Ecotoxicidade 
Toxicidade para algas (Selenastrum capricornutum) CE50 (96h): > 100 mg/L 

Toxicidade para organismos do solo (Eisenia foetida) CL50 (14 dias): > 12222 mg/kg 

Toxicidade para microcrustáceos (Daphnia similis) CL50: 0,1111 mg/L 

Toxicidade para peixes (Poecilia reticulata) CL50 (96h): 112,4 μl/L 

13. Considerações sobre tratamento e disposição 
Métodos de tratamento e disposição 

Produto: Deve ser enviado a uma unidade de incineração apropriada de acordo com a 

legislação local. 

Restos de produtos: Deve ser enviado a uma unidade de incineração apropriada de 

acordo com a legislação local. 

Embalagem usada: 

Nunca reutilize uma embalagem vazia. Embalagens vazias devem ser tríplice lavadas 

ou lavadas sob pressão por ocasião do preparo da calda de pulverização. Após a 
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lavagem as embalagens vazias devem ser perfuradas no fundo e encaminhadas para a 

Unidade de Recebimento de 

Embalagens vazias indicada pelo revendedor. A lavagem das embalagens vazias pelo 

agricultor é obrigatória de acordo com a lei 9974/00. Siga as orientações do IBAMA 

constante no rótulo e bula do produto observando a legislação federal, estadual e 

municipal específica. Embalagens contaminadas devem ser mantidas fechadas e 

encaminhadas para serem destruídas em local apropriado. 

14. Informações sobre transporte 
Transporte Terrestre 
Rodoviário 
Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de 

transporte 

Ferroviário 
Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de 

transporte 

Transporte Fluvial 
Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de 

transporte 

Transporte Maritimo 
IMDG 

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte 

Sea transport 
IMDG 

Not classified as a dangerous good under transport regulations 

Transporte Aéreo 
IATA/ICAO 

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte 

Air transport 
IATA/ICAO 

Not classified as a dangerous good under transport regulations 

15. Regulamentações 
Classificação do Produto Químico: 

Classificação Toxicológica (Ministério da Saúde): Classe IV - Pouco Tóxico 

Classificação Ambiental (Ministério do Meio Ambiente): Classe III – Pouco Perigoso ao 

MeioAmbiente 
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Produto Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) sob 

nº 01938789, de acordo com o Decreto 4.074, de 4 de janeiro de 2002, que 

regulamenta a Lei 7.802, de 11 de julho de 1989. 

ABNT NBR 14725:2005 (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - 

FISPQ) 

16. Outras informações 
Produto para uso exclusivamente agrícola 

Instruções de uso contidas no rótulo/bula do produto 

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual. 

Limitações e Garantias: 
Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento 

atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. 

Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não 

garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação 

específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É 

responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de 

propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ 

respeitados. 
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ANEXO IV 

 
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE POEIRA VEGETAL  

 
 A classificação de uma operação como insalubre baseia-se na reação do 

organismo humano a determinadas substâncias químicas. Nem toda substância 

química produz reações adversas no corpo humano, de modo que a simples existência 

de poeira vegetal no ambiente de trabalho não induz necessariamente à conclusão de 

que o ambiente é insalubre, já que norma do Ministério Trabalho trata especificamente 

da poeira produzida pelo bagaço de cana. Isso significa que o organismo humano 

reage de forma negativa a grandes exposições aos elementos químicos existentes na 

poeira do bagaço de cana, elementos esses que, em tese, poderiam ou não ser 

encontrados em outras poeiras vegetais. Se o Ministério do Trabalho não classificou 

como insalubres as atividades em que o trabalhador está exposto a qualquer outra 

espécie de poeira vegetal, há de se concluir que, ou o elemento insalubre existe 

apenas na poeira do bagaço de cana, ou não existem dados científicos acerca das 

reações adversas do corpo humano provocadas pelas demais poeiras vegetais. 
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COMPROVANTE DE ENTREGA 
 

 
 

Declaro que recebi da ASOMED – MEDICINA DO TRABALHO,  

01 (uma) cópia do PPRA e PCMSO  

da empresa  

RAZÃO SOCIAL:  INDUBER INDÚSTRIA DE ALIMENTOS BERLEZE LTDA 

NOME FANTASIA: INDUBER 

ENDEREÇO: EST. ÂNGELO BERLEZE N° 255 KM3 

CNPJ: 89.796.882/0001-57  

CNAE: 10.66-0-00- FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 

CIDADE: SANTA MARIA 

TELEFONE: (55) 3226-1644 

GRAU DE RISCO: 03 

 

 

 

Santa Maria, _____ de __________________ de 2010. 

 

Nome: 

 ________________________________________________________ 

Função:

 ________________________________________________________ 

Assinatura:           

________________________________________________________
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