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Razão Social: MOBRA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA. 
 
 
CGC: 87.134.086/0001-23, 
 
 
Endereço: Rua Zelma Antunes Pereira, 71, 
 
 
Bairro: Itaí, 
 
 
Cidade: ELDORADO DO SUL/RS. 
 
 
Atividade Principal: Serviços de Vigilância, 
 
 
Código da Atividade - CNAE: 80.11.1 
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Turnos de Trabalho: Diversos, 
 
 
Local da Atividade: 
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LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO 

PREÂMBULO 

Este Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho foi elaborado a 

partir de inspeções e determinações técnicas (medições ambientais) de agentes 

nocivos físicos, químicos e biológicos, “in loco”. Está fundamentado legalmente, 

na Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, do TEM e regulamentada pela 

Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do TEM e pelo Decreto nº 3048/99 

de 12 de maio de 1999 e pela Instrução Normativa nº 99, de 10 de dezembro de 

2003 do INSS. 

INTRODUÇÃO  

A elaboração deste Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, 

tem como objetivo um estudo das condições ambientais atuais existentes nesta 

empresa, a fim de identificar os agentes de riscos. Esta pesquisa está 

direcionada no reconhecimento e avaliação dos fatores ambientais ou de locais 

de trabalho que possam causar prejuízos à saúde a ao bem-estar dos 

trabalhadores desta empresa, que trabalham sob estas condições adversas. Todo 

embasamento legal deste trabalho, está descrito no preâmbulo deste Laudo. 

METODOLOGIA 

Toda metodologia aplicada está baseada no estudo dos locais de trabalho, 

analisando os setores e funções desenvolvidas e avaliando os possíveis riscos aos 

que os funcionários poderão estar expostos, segundo os conceitos técnicos 

adotados pela Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978, do MTE em suas 

Normas Regulamentadoras NR 15 e NR 16, no Decreto 93.412 de 14 de outubro 

de 1986, do MTE e pelo Decreto nº 3048/99 de 12 de maio de 1999 e pela 

Instrução Normativa nº 99, de 10 de dezembro de 2003 do INSS. 

 



 

 

 

DESCRIÇÃO DA TÉCNICA EMPREGADA E DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO 

 

ILUMINAÇÃO  

 

A mensuração do nível de iluminância será de acordo com a NBR 5413 da 

ABNT, por meio do Luxímetro Digital THDL-400 (Instrutherm). Os levantamentos 

do nível de iluminação foram realizados no ambiente de trabalho observando um 

plano horizontal de 0,75m e outros sobre as respectivas mesas de trabalho. 

 

RUÍDO 

 

A avaliação do ruído é feita por meio do Dosímetro THDL-400 

(Instrutherm) instalado na pessoa, com o microfone montado próximo ao seu 

ouvido. Os níveis de ruído serão comparados com os limites de tolerâncias do 

anexo 1 da NR-15 da portaria 3.214 do MTE. 

 

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS MEDIÇÕES 

 

ILUMINAÇÃO  Luxímetro Marca: Instrutherm 

Modelo: THDL-400 

Precisão: 

RUÍDO Dosímetro Marca: Instrutherm 

Modelo: THDL-400 

Precisão: 

 



 
 
 
SETOR: NÍVEL AFERIDO  dB(A) N.MÁX. dB(A)  ÁX.EXP.DIÁRIA   
 
RUIDO 
  
RUÍDO DOSIMETRO Marca: Instrutherm 

Modelo: THDL-400 

SETOR NÍVEL MÍNIMO EXIG. NÍVEL AFERIDO  

Mobra Eldorado do Sul 85 55/65 - 8horas 

 
 
ILUMINAMENTO 
 

 

ILUMINAÇÃO  

 

Luxímetro 

Marca: Instrutherm 

Modelo: THDL-400 

SETOR NÍVEL MÍNIMO. (LUX) NÍVEL AFERIDO (LUX) 

Mobra Eldorado do Sul 300 – 500 -750 550/650 

 

DESCRIÇÕES ATIVIDADES E LOCAIS DE TRABALHO 

 

Execução de serviços administrativos, jurídicos, contábeis, comerciais e 
operacionais; bem como fornecimento de refeições para os funcionários lotados 
nesta sede. Prédio de alvenaria dotado de janelas  para ventilação e luz natural e 
artificial.Piso cerâmico, paredes pintadas na cor branca. 

As instalações sanitárias encontram-se em estado de conservação, asseio e 
higiene. Há ainda acesso á portadores de necessidades especiais e sanitário 
adaptado para os que necessitem. 

 
VIGILANTE: 

 

· Zelar pelo patrimônio 
· Zela pela segurança das pessoas físicas; 
· Controla a entrada e saída de pessoas; 
· Realiza ronda nos limites das áreas de cada contratante; 
· Presta informações ao público; 
 



 
 
 
 
Jornada de Trabalho:  

· Conforme Escala (vigilante/operacional) 
· Segunda a sexta-feira (administrativo) 

 

Local do Exercício:  

· Áreas em comum da empresa. 

 
Descrição de Máquinas, Equipamentos e Ferramentas: 

· Arma calibre 38, PR, rádio HT,lanterna (vigilante) 
· Computadores e máquinas calcular/fotocopiadora (administrativo) 

 
Equipamento de Proteção que deverá ser usado: 
 
 
Conforme a Portaria de n° 191, de 4 de dezembro de 2006 fica definido como 
Equipamento de Proteção Individual os coletes balísticos. Também recebe todos 
uniformes, sapato de segurança, bota de borracha e capa de chuva (em 
intempéries), cinturão, coldre, Bastão. 
  

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS 

 

RISCOS FÍSICOS: 

 

   São as formas de energia a que possam estar expostas os trabalhadores, bem 
como, por exemplo: ruídos, vibrações, temperaturas extremas, radiações, etc. 

 

Agente Identificado Em alguns momentos ha necessidade de 
fazer rondas em dias de chuvas e Sol. 

Método de Avaliação Inspeção das áreas em comum do 
Posto. 

 

Medidas de Proteção Individual 

Utilização de EPIS; 

Utilização de calçados impermeável (Bota de 
Chuva ) e capa de chuva 

Todos estes equipamentos possuem o 
certificado de Aprovação – CA e são 
fornecidos gratuitamente pelo empregador, 
bem como seu treinamento de uso. 

 



 
 

RISCOS QUIMICOS: 

 

   São substâncias compostas ou produtos que possam penetrar no organismo 
pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou 
vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou 
ser absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão. 

 

 

Agente Identificado Não identificado exposição 
ocupacional a agentes Biológicas. 

Método de Avaliação Inspeção das áreas em comum 
do Posto de Trabalho. 

Metas para Acompanhamento: Caso o funcionário venha a ficar 
exposto a este risco, a 
Contratada ou responsável pelo 
PPRA deverá comunicar para a 
alteração do mesmo. 

 

RISCOS BIOLÓGICOS: 

 

 

São as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros 

 

Agente Identificado Não identificado exposição 
ocupacional a agentes Biológicas. 

Método de Avaliação Inspeção das áreas em comum do 
Posto de Trabalho. 

Metas para Acompanhamento: Caso o funcionário venha a ficar 
exposto a este risco, a Contratada 
ou responsável pelo PPRA deverá 
comunicar para a alteração do 
mesmo. 

 

 



 
 

RISCOS ERGONÔMICOS: 

 

   São riscos ergonômicos: esforços físicos intensos, levantamento e transporte 
manual de peso, exigência de postura inadequada, controle rígido de 
produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno e returno, 
jornadas de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade, entre outros. 

 

Risco Identificado Postura Inadequada 

Método de Avaliação Inspeção das áreas em comum 
do Posto de Trabalho. 

Recomendações: Sempre que iniciar e em cada 
intervalo dos trabalhos, realizar 
exercício de alongamento, bem 
como no término dos trabalhos. 

 

RISCOS DE ACIDENTES: 

 

   Arranjo físico inadequado, superfícies escorregadias, queda de ferramentas, 
material e equipamento, incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, 
animais peçonhentos, vazamentos ou derramamentos, perigos associados a 
transporte e veículos, trabalho em altura, com fogo, trabalho a quente e outras 
situações de riscos: 

Agente Identificado Sujeito a assalto com possibilidade a 
enfrentar agressões físicas.  

Método de Avaliação Inspeção das áreas em comum do Posto 
de Trabalho. 

 

Medidas de Proteção Individual 

Utilização de EPIS; 

Utilização de Colete Balístico, 
treinamento de Defesa Pessoal em 
escola especializada para (reciclagem 
atualizada)  

Todos estes equipamentos possuem o 
certificado de Aprovação – CA e são 
fornecidos gratuitamente pelo 
empregador, bem como seu treinamento 
de uso. 

 



 
 

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

 

 

      Este tópico tem por objetivo proporcionar ao Empresa\ou Condomínio 
sugestões para as questões. 

 

Situação Identificada: Não identificado inconformidades, 
a empresa Mobra cumpre as 
recomendações da NR23 

Método de Avaliação: Inspeção das áreas em comum da 
Mobra. 

Recomendações: Deverá ser comunicada toda e 
qualquer mudança ou alterações 
nas recomendações da NR23. 

 
CONCLUSÃO 

 

     A EMPRESA MOBRA tem atendido a contento, até o presente, as Normas 
Regulamentadoras previstas na Portaria Ministerial 3214/78, no que tange a 
segurança e saúde dos funcionários da Contratante. Devendo Comunicar o 
SESMT de todas as mudanças que regulamenta esta Portaria. 

     Finalizamos este Trabalho, colocando-nos ao inteiro dispor para 
esclarecimentos e orientações. 

 

 

                   Porto Alegre, 21 de fevereiro de 2014. 

 

 

Técnico Responsável: 

Carlos Diego S. Miranda 

MTE / RS 1381-7 

__________________ 


