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1 ASPECTOS GERAIS 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

Preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores, através da 

antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da 

ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no 

ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente 

e dos recursos naturais. 

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Controlar os riscos ambientais existentes no local de trabalho com a 

adoção de medidas de controle; 

� Monitorar a exposição dos trabalhadores aos riscos ambientais 

existentes no local de trabalho; 

� Preservar o meio ambiente. 

 

 

1.3 META 

Eliminar ou neutralizar a níveis compatíveis com os limites de tolerância da 

NR 15 – Atividades e Operações Insalubres (Portaria No 3.214 do Ministério 

do Trabalho) ou com os limites de tolerância da ACGIH (American 

Conference of Governmental Industrial Hygienists). 
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1.4 OBRIGATORIEDADE LEGAL 

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais está baseado na Portaria NO 

25, de 29 de dezembro de 1994, a qual dá nova redação à Norma 

Regulamentadora NR 9, instituída pela Portaria NO 3.214, de 8 de junho de 

1978, Capítulo V do Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

1.5 RESPONSABILIDADES 

Conforme a NR 9, são responsabilidades: 

� DO EMPREGADOR: Estabelecer, implementar e assegurar o 

cumprimento do PPRA como atividade permanente da empresa ou 

instituição.  

� DOS TRABALHADORES: Colaborar e participar na implantação e 

execução do PPRA, seguindo as orientações recebidas nos 

treinamentos oferecidos dentro do programa, informando ao seu 

superior hierárquico direto ocorrências que, a seu julgamento, possam 

implicar risco à saúde dos trabalhadores. 

 

1.6 ARTICULAÇÃO 

O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da 

empresa no campo da preservação da saúde e da integridade dos 

trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais Normas 

Regulamentadoras, em especial com o Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional - PCMSO previsto na NR 7. 

O PCMSO tem por objetivo realizar avaliações clínicas que permitam 

diagnosticar os agravos à saúde relacionados ao trabalho.  

O PPRA articula-se com o PCMSO de maneira a identificar os riscos que 

possam originar estes agravos diagnosticados e sugerir medidas para o seu 

controle ou eliminação. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

2.1 IDENTIFICAÇÃO 

Razão Social: THOR MÁQUINAS E MONTAGENS LTDA. 

Número do CNPJ: 90.312.885/0001-57 

CNAE: 29.29-7 conforme a NR-04 em seu quadro I – Fabricação de outras 
máquinas e equipamentos de uso geral. 

 28.33-0-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e 
pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação. 

Grau de risco: 03 conforme a NR-04 em seu quadro I 

Endereço: Estrada Francisco Viterbo Borges s/n° - Bairro Minuano - Santa 
Maria/RS 

Telefone: (55) 3211- 1515 

 

2.2 PROCESSO PRODUTIVO 

A empresa THOR MÁQUINAS E MONTAGENS LTDA, possuem atuação 
centrada na Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral. 
Conta, atualmente, com 203 (duzentos e Três ) empregados diretos, 
conforme a tabela seguinte: 

DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - Tabela I 

 
SETOR / FUNÇÃO Nº. FUNCIONÁRIOS 

CONTABILIDADE 

Assistente Contábil 

Contabilista 

 

03 

01 

FINANCEIRO 

Gerente Administrativo / Financeiro 

Assistente Contábil 

Diretor  

 

01 

01 

01 

PESSOAL 

Assistente de Pessoal 

 

01 

VENDAS 

Assistente de Vendas 

Projetista 

Técnico Mecânico 

 

01 

02 

01 
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Auxiliar Administrativo 01 

ALMOXARIFADO 

Almoxarife  

Auxiliar de Almoxarife 

Soldador III 

 

03 

03 

01 

ENGENHARIA APLICAÇÃO 

Técnico Mecânico  

 

03 

PREPARAÇÃO 

Auxiliar de Mecânico Preparador 

Chefe de Seção  

Mecânico Preparador I, II E III 

 

02 

01 

11 

CALDEIRARIA 

Auxiliar de Mecânico Montador  

Auxiliar de Soldador  

Mecânico Montador  

Soldador PD I , II E III 

Chefe de Seção 

 

01 

03 

02 

23 

01 

USINAGEM 

SubChefe de Seção 

Torneiro Mecânico I,II E II 

 

01 

18 

PINTURA 

Auxiliar de Pintor 

Jateador PD I 

Mecânico Preparador 

Pintor PD I E III 

Chefe de Seção 

Operador de Empilhadeira 

Auxiliar de jateador  

 

02 

01 

01 

06 

01 

01 

01 

MONTAGEM I 

Auxiliar de Soldador 

Chefe de Seção 

Mecânico Montador I, II E III 

Soldador I, II E II 

Auxiliar de Mecânico Montador  

 

01 

01 

05 

10 

01 

MONTAGEM II 

Auxiliar de Soldador 

Mecânico Montador 

 

01 

06 
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Soldador PD I , II E II 

Chefe de Seção 

06 

01 

MANUTENÇÃO 

Eletricista 

Soldador  

 

01 

01 

SERVIÇOS GERAIS 

Serviços Gerais  
01 

Gerencia Industrial  

Diretor  

 

01 

RECEPÇÃO 

Recepcionista 

 

01 

EXPEDIÇÃO 

Almoxarife PD III 

Motorista 

Operador de Empilhadeira 

 Auxiliar de Almoxarife 

Sub Chefe  

 

01 

01 

02 

01 

01 

REFEITÓRIO 

Auxiliar de Cozinheiro 

Cozinheiro 

Nutricionista 

 

01 

02 

01 

ENGENHARIA ELÉTRICA/AUTOM. 

Eletricista 

Engenheiro eletricista 

Auxiliar Eletricista 

Técnico Eletrotécnico 

Projetista 

 

04 

01 

02 

02 

01 

OBRAS 

Mecânico Montador 

Chefe de seção 

Soldador PD I, II E III 

Auxiliar Soldador 

 

 

01 

05 

04 

01 
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COMPRAS 

Chefe de Seção 

 

01 

PCP 

Técnico em Mecânica 

Auxiliar de Mecânica 

 

01 

01 

ENGENHARIA PRODUTO 

Técnico Mecânico 

Projetista 

Desenhista 

Assistente Técnico  

               

02 

01 

01 

07 

GERÊNCIA IND. FABRICAÇÃO 

Supervisor Montagens Ind 

Engenheiro Mecânico  

Menor Aprendiz 

 

02 

01 

08 

INOX 

Auxiliar Soldador 

Soldador PD I, II E III 

Chefe de seção 

 

02 

06 

01 

MEDICINA E SEG. TRABALHO. 

Técnico Segurança do Trabalho 

 

02 

TOTAL  203 
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3 POLÍTICA DE SEGURANÇA DA EMPRESA 

3.1 SESMT 

Em função do grau de risco e do número atual de funcionários da empresa 
THOR MÁQUINAS E MONTAGENS LTDA, não se faz necessário o 
funcionamento de um SESMT, (Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do trabalho).  

 

GRAU 

DE 

RISCO 

                                   
No   
EMPREGADOS 
NO 
ESTABELECIM 

  

 

TÉCNICOS 

 

 

50 

A 

100 

 

101 

A 

250 

 

251 

A 

500 

 

501 

A 

1.000 

 

1.001 

A 

2.000 

 

2.001 

A 

3.500 

 

3.501 

A 

5.000 

 

ACIMA DE 5.000 PARA 
CADA GRUPO DE 4.000 OU 
FRAÇÃO ACIMA DE 2.000** 

 

 

1 

 

TÉCNICO SEG. TRABALHO 

ENGENHEIRO SEG. TRABALHO 

AUX. ENFERMAG. DO TRABALHO 

ENFERMEIRO DO TRABALHO 

MÉDICO DO TRABALHO 

   1 1 

 

 

 

1* 

1 

1* 

1 

 

1* 

2 

1 

1 

1* 

1 

1 

1* 

1 

 

1* 

 

 

2 

 

TÉCNICO SEG. TRABALHO 

ENGENHEIRO SEG. TRABALHO 

AUX. ENFERMAG. DO TRABALHO 

ENFERMEIRO DO TRABALHO 

MÉDICO DO TRABALHO 

  

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

1 

1* 

1 

 

1* 

2 

1 

1 

 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1* 

1 

 

1 

 

 

3 

 

TÉCNICO SEG. TRABALHO 

ENGENHEIRO SEG. TRABALHO 

AUX. ENFERMAG. DO TRABALHO 

ENFERMEIRO DO TRABALHO 

MÉDICO DO TRABALHO 

 1 2 3 

1* 

 

 

1* 

4 

1 

1 

 

1 

6 

1 

2 

 

1 

8 

2 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

 

1 

 

 

4 

 

TÉCNICO SEG. TRABALHO 

ENGENHEIRO SEG. TRABALHO 

AUX. ENFERMAG. DO TRABALHO 

ENFERMEIRO DO TRABALHO 

MÉDICO DO TRABALHO 

1    2 

1* 

 

 

1* 

3 

1* 

 

 

1* 

4 

1 

1 

 

1 

5 

1 

1 

 

1 

8 

2 

2 

 

2 

10 

3 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

 

1 

(*) Tempo parcial (mínimo de três horas). 

(**) O dimensionamento total deverá ser feito levando-se em consideração o 
dimensionamento da faixa de 3.501 a 5.000 mais o dimensionamento do(s) 
grupo(s) de 4.000 ou fração acima de 2.000.  
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3.2 CIPA 

Em função das atividades desenvolvidas e do número de funcionários da 

empresa THOR MÁQUINAS E MONTAGENS LTDA, se faz necessário o 

funcionamento de uma CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) 

para atender a NR 5. Conforme previsto, a empresa deve manter em 

funcionamento a CIPA, com o seguinte dimensionamento: 

 

 

 
*G 

  R 

  U 

  P 

  O 

  S 

          
N.ºEmpreg 

/Estabel.        

 

N.º de 
Membros 

da CIPA 

 

 

0 

a 

19 

 

 

20 

a 

29 

 

 

30 

a 

50 

 

 

51 

a 

80 

 

 

81 

a 

100 

 

 

101 

a 

120 

 

 

121 

a 

140 

 

 

141 

a 

300 

 

 

301 

a 

500 

 

 

501 

a 

1000 

 

 

1001 

a 

2500 

 

 

2501 

a 

5000 

 

 

5001 

a 

10000 

 

Acima de 
10.000 para 
cada grupo 
de 2.500 

acrescentar 

C-14 Efetivos  1 1   2 2 3 4 4 5 6 9 11 11 2 

 Suplentes  1 1 2 2 3 3 4 4 5 7 9 9 2 
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4 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

Por solicitação da empresa THOR MÁQUINAS E MONTAGENS LTDA, 

através dos profissionais abaixo relacionados, foi desenvolvido e implantado 

o PPRA (DOCUMENTO BASE), devendo esta empresa dar continuidade ao 

programa, implementando as medidas de controle de acordo com o 

cronograma de ações estabelecido, bem como o seu monitoramento, 

conforme preceitua a NR 9 (Portaria No 3.214 do Ministério do Trabalho). 

 

 

Médico do trabalho Zoé Dalmora 

CRM 20.085 

Rodovia RS 509 Km 01, 1024 – Santa Maria/RS 

Fone: 55 3223 7560 
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5 RISCOS AMBIENTAIS 

A NR 9 conceitua riscos ambientais como sendo “os agentes físicos, 

químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função 

de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são 

capazes de causar danos à saúde do trabalhador”. 

Os agentes que geram riscos ambientais são assim definidos: 

� AGENTES FÍSICOS: São as diversas formas de energia a que possam 

estar expostos os trabalhadores, tais como: ruído, vibrações, pressões 

anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações 

não-ionizantes, bem como o infra-som e o ultra-som. Constantes na 

NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexos Nº 1 a 10. 

� AGENTES QUÍMICOS: São as substâncias, compostos ou produtos 

que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas 

de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela 

natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser 

absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão. Constantes 

na NR 15, Anexos Nº 11 a 13. 

� AGENTES BIOLÓGICOS: São as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, 

protozoários, vírus, entre outros. Constantes na NR 15, Anexo Nº 14. 

A NR 15 diz que são consideradas atividades ou operações insalubres as que 

se desenvolvem: 

� Acima dos limites de tolerância previstos nos Anexos Nº 1, 2, 3, 5, 11 

e 12; 

� Nas atividades mencionadas nos Anexos Nº 6, 13 e 14; 

� Comprovadas através de laudo de inspeção do local de trabalho, 

constantes dos Anexos Nº 7, 8, 9 e 10. 

O exercício do trabalho em condições de insalubridade assegura ao 
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trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da 

região, equivalente a: 

� 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau máximo; 

� 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio; 

� 10% (dez por cento), para insalubridade de grau mínimo; 

No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas 

considerado aquele de grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial, 

sendo vedada a percepção cumulativa. A eliminação ou neutralização da 

insalubridade determinará a cessação do pagamento do adicional respectivo. 

Podem-se citar, ainda, dois outros agentes ambientais, que poderão estar 

presentes no documento-base do PPRA, tendo em vista sua finalidade 

prevencionista: 

� AGENTES ERGONÔMICOS: 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. Constam na 

NR 17 – Ergonomia. 

� RISCOS DE ACIDENTES: considerados os equipamentos, 

dispositivos, ferramentas, produtos, instalações, proteções e outras 

situações de risco que possam contribuir para a ocorrência de 

acidentes durante a execução do trabalho devido ao uso, disposição ou 

construção incorreta. 

Contudo, a Portaria No 3.731/90, que retificou a Portaria No 3.435/90, 

revogou o Anexo No 4 da NR 15, tornando o agente ergonômico, como 

ocorre a nível internacional, não mais caracterizador de atividade 

desenvolvida sob condições insalubres, a partir de 23 de fevereiro de 1991. 

Os riscos de acidentes, também chamados de riscos mecânicos, 
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igualmente não são considerados agente caracterizador de atividade 

insalubre. 

Deve-se esclarecer, ainda, que são consideradas atividades e operações 

perigosas aquelas constantes dos Anexos No 1 e 2 da NR 16 – Atividades e 

operações perigosas, relacionadas com inflamáveis, explosivos e 

eletricidade. 

O exercício do trabalho em condições de periculosidade assegura ao 

trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente 

sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou 

participação nos lucros da empresa. 
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6 METODOLOGIA DE AÇÃO 

6.1 DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

Inicialmente, o PPRA é desenvolvido em três etapas:  

� Antecipação e reconhecimento;  

� Avaliação quantitativa e monitoramento dos riscos ambientais;  

� Implementação das medidas de controle. 
Essas três etapas são segmentadas no tempo, quando de suas 

implantações, mas com o avanço do PPRA elas tendem a se tornar causa-

efeito, entrando em um ciclo fechado de desenvolvimento. 

Na primeira etapa, quando aplicáveis, são objetos de análise as instalações, 

os métodos e processos de trabalho, bem como as possíveis modificações, 

visando a identificação dos riscos potenciais, das fontes geradoras e 

possíveis trajetórias, das funções e do número de trabalhadores expostos, 

dos possíveis danos à saúde relacionados aos riscos, a caracterização das 

atividades e do tipo de exposição e a obtenção de dados existentes na 

empresa indicativos de possível comprometimento da saúde decorrente do 

trabalho. 

Devem ser contempladas entrevistas com os empregados e consulta à área 
médica; mapas de riscos e mapeamento de insalubridade e periculosidade 
existentes será parte integrante ou servem de parâmetro do PPRA. 
Quando não são detectados riscos ambientais, o PPRA se resume à 
antecipação e ao reconhecimento dos riscos, registro e divulgação dos 
dados. 
Na segunda etapa, a avaliação quantitativa deve ser realizada para: 

 

� Comprovar o controle ou a inexistência de determinado risco 
ambiental; 

� Dimensionar a exposição dos trabalhadores; 

� Subsidiar o equacionamento das medidas de controle; 

� Monitorar a eficácia das medidas implementadas. 
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As avaliações seguem os procedimentos técnicos estabelecidos pela 

FUNDACENTRO ou pelo NIOSH e relatam as exposições para cada função 

específica, identificando posto de trabalho, função analisada, síntese das 

principais atividades, riscos ambientais identificados, resultados das 

medições, conclusões e parecer técnico. 

Quando não são identificados riscos ambientais nas fases de antecipação ou 

reconhecimento, o PPRA se resume somente ao reconhecimento, conforme 

estabelece a NR 09, subitem 9.1.2.1. 

Na terceira etapa, devem ser adotadas as medidas necessárias e suficientes 

para a eliminação, minimização ou controle dos riscos ambientais sempre 

que forem verificadas uma ou mais das seguintes situações: 

a) Identificação, na fase de antecipação, de risco potencial à saúde; 

b) Constatação, na fase de reconhecimento de risco evidente à saúde; 

c) Quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos 

trabalhadores excederem os valores dos limites previstos na NR 15 ou, na 

ausência destes os valores de limites de exposição ocupacional adotados 

pela American Conference of Governamental Industrial Higyenists-ACGIH, ou 

aqueles que venham a ser estabelecidos em negociação coletiva de trabalho, 

desde que mais rigorosos do que os critérios técnico-legais estabelecidos; 

d) quando, através do controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo 

causal entre danos observados na saúde dos trabalhadores e a situação de 

trabalho a que eles ficam expostos. 

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

ser adotadas na seguinte ordem de prioridade: 

1. Medidas coletivas; 

2. Medidas administrativas de organização do trabalho; 

3. Equipamentos de proteção individual. 
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6.2 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Quando realizadas, as medições dos níveis de Iluminamento utilizam o 

luxímetro marca YEW e Analisador de ambiente multi funções Modelo THDL 

400, na escala de leitura mais adequada.  

Quando realizadas, as medições de ruído são feitas com uso de um medidor 

de nível de pressão sonora (decibelímetro) marca REALISTIC. As leituras são 

efetuadas na altura da zona auditiva do trabalhador exposto. O critério 

adotado é o dB (A), isto é, o instrumento de leitura operando no circuito de 

compensação “A” e circuito de resposta lenta (SLOW), para ruído contínuo e 

intermitente. 

Quando realizadas, as dosimetrias são desenvolvidas com o equipamento 

DOS 500 da Instrutherm. 

Quando realizadas, as medições do calor são efetuadas no local onde 

permanece o trabalhador, à altura da região do corpo mais atingida, com 

uso de: Termômetro de bulbo seco, faixa – 10º C a 50 ºC, marca Incoterm, 

códogo do fabricante 5096, nº de série 87102, certificado de calibração nº 

T0014/2001 do LABELO/PUC. 
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7 METODOLOGIA DE AÇÃO 

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 – Equipamento de 

Proteção Individual – EPI. Ela determina, ainda, as obrigações do 

empregador, quais sejam: 

� 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; 

� Comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade 

observada no EPI. 

Determina também as obrigações do empregado, quais sejam: 

� 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. 
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8 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E CONCLUSÃO SOBRE OS 

RESULTADOS OBTIDOS. 

Conforme descrito, anteriormente, a empresa THOR MÁQUINAS E 
MONTAGENS LTDA, possui 203 (Duzentos e Três) funcionários. 

A seguir, é desenvolvida a metodologia de ação do PPRA, dividida em 
setores e funções desenvolvidas: 

6.2.1  CONTABILIDADE  

6.2.2 FUNÇÃO 

ASSISTENTE CONTÁBIL, CONTABILISTA.  

 

6.2.2.1  ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Digitação de documentos; manuseio de papéis e documentos; 
atendimento aos públicos interno e externo; emissão de relatórios 

  

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Computador, impressora e material de escritório em geral. 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 
17) 

6.2.2.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(Sentada), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  
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6.2.3  FINANCEIRO  

6.2.4  FUNÇÃO 

GERENTE ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO 

6.2.4.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Atividades de contabilidade; registro de contas e levantamento de custos 
da empresa; conferência da movimentação bancária da empresa; 
verificação das duplicatas a pagar; realização de pagamentos; digitação 
de boletim de acompanhamento diário; conferência de caixas; emissão de 
relatórios; lançamentos de notas fiscais; contato com fornecedores e 
clientes. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Computador, Impressora e material de escritório em geral. 

 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 
17) 

 

6.2.4.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(Sentada), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  
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6.2.5 FUNÇÃO 

ASSISTENTE CONTÁBIL 

 

6.2.5.1  ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Digitação de documentos; manuseio de papéis e documentos; 
atendimento aos públicos interno e externo; emissão de relatórios 

  

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Computador, impressora e material de escritório em geral. 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 
17) 

6.2.5.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(Sentada), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

6.2.6 FUNÇÃO 

Diretor 

 

6.2.6.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Participação do planejamento da produção; supervisão e coordenação 
das atividades; orientações pela produção da empresa. 
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Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Computador, impressora e acessórios de escritório em geral. 

 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 
17) 

 

6.2.6.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(Sentada), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

6.2.7 PESSOAL  

6.2.8 FUNÇÃO 

ASSISTENTE PESSOAL  

 

6.2.8.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

 

Atividades: 

� Atendimento aos funcionários; desenvolvimento de programas de 
treinamento e qualificação; recrutamento de novos funcionários; 
realização de programas e planos de ascensão profissional para os 
colaboradores da empresa; efetivação de projetos e convênios 
assistenciais. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

 Computador, impressora e acessórios de escritório em geral. 
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Riscos ambientais presentes: 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

6.2.8.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(Sentada), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

6.2.9  VENDAS 

6.2.10 FUNÇÃO 

ASSISTENTE DE VENDAS  

 

6.2.10.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Atividades de vendas externas, negociando com os clientes em seus 
próprios estabelecimentos. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Computador, veículo, telefone, impressora e acessórios de escritório em 
geral. 

 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 
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6.2.10.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(Sentada), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

6.2.11 FUNÇÃO 

PROJETISTA 

 

6.2.11.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

 

Atividades: 

� Assistência aos clientes do exterior; circulação pela fábrica para a revisão 
dos pedidos; acompanhamentos de obras; 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Computador, veículo, telefone, impressora e acessórios de escritório em 
geral. 

 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

6.2.11.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Durante as atividades de circulação no ambiente de produção, este 
funcionário está exposto aos níveis de ruídos existentes nestes locais. A 
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exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 01 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres podem acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral. 

Porém, tal exposição não se dá de modo habitual e permanente, ocorrendo 
em situações especificas, intercaladas com os demais trabalhos realizados 
pelo colaborador. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante atividades com equipamentos ruidosos ou nas 
suas proximidades, pois em alguns momentos o nível de ruído pode exceder 
ao limite de tolerância. 

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(Sentada), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

6.2.12 FUNÇÃO 

TÉCNICO MECÂNICO  

6.2.12.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Realização de projetos; elaboração de orçamentos de EPI’s; solicitação 
de compras; acompanhamento do produto na fabricação; 
acompanhamento dos trabalhos; atendimento ao cliente; contatos 
com fornecedores. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 
Computador, impressora, trena métrica, máquina de calcular, telefone, 
ploter e acessórios de escritório em geral. 
 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Físico: Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 
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6.2.12.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 
DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

 
Risco Físico: Ruído contínuo e intermitente (NR 15 – Anexo 01) 
Durante as atividades de circulação no ambiente de produção e 
acompanhamento de obras externas, estes funcionários estão expostos aos 
níveis de ruídos existentes nestes locais. A exposição ao ruído acima do 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 01 da NR 15 – Atividades e 
operações insalubres, pode acarretar estresse psíquico, dores de cabeça e 
PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao longo da vida laboral. 

Porém, tal exposição não se dá de modo habitual e permanente, ocorrendo 
em situações específicas, intercaladas com os demais trabalhos realizados 
pelo colaborador. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante atividades com equipamentos ruidosos ou na suas 
proximidades, pois em alguns momentos o nível de ruído pode exceder ao 
limite de tolerância. 

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(Sentada), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

6.2.13 FUNÇÃO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

6.2.13.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

 

Atividades: 
� Auxilia nos orçamentos enviado  para  os clientes; auxilia nas propostas 

envidas para clientes. 
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Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

 Computador, impressora e acessórios de escritório em geral. 

 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 
17) 

 

6.2.13.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(Sentada), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

6.2.14 ALMOXARIFADO  

 

 

6.2.15 FUNÇÃO 

ALMOXARIFE   
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6.2.15.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Controle de estoque; conferência das peças que vão para a 
montagem; baixa das peças no sistema; atualização do sistema; 
contato com fornecedores e compra de mercadorias; entrega de 
materiais para a produção; recebimento de pedidos. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Computador, telefone, impressora e acessórios de escritório em geral. 

 

 Riscos ambientais presentes: 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

6.2.15.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres podem acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral. 

A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 
Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 

Nível Equivalente  84.4 dB(A) 8 Horas 

O nível de ruído encontrado na jornada diária de trabalho foi inferior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de X horas. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante toda a jornada de trabalho, pois o ruído de fundo, 
proveniente do ambiente de produção, pode apresentar picos superiores ao 
limite de tolerância. 
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Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
ora em ora sentado, recomenda-se a realização de pausas, revezamento de 
tarefas ou rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a 
coluna ereta, flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é 
fundamental que o colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade 
individual, procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido 
por sua atividade for excessivo.  

6.2.16 FUNÇÃO 
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO  
 

6.2.16.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 
� Recebimento dos pedidos de toda a fábrica; armazenamento de ferro 

redondo, cantoneiras e ferro chato; seleção do material solicitado; 
transporte dos materiais processados, em carrinhos, até o setor 
requisitado. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Rosqueadeira, esmeril, policorte, serra fita, ponte rolante etc. 

 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

6.2.16.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, pode acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral. 

A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 
Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 
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Nível Equivalente  83.4 dB(A) 8 Horas 

O nível de ruído encontrado na jornada diária de trabalho foi inferior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de X horas. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante toda a jornada de trabalho, pois o ruído de fundo, 
proveniente do ambiente de produção, pode apresentar picos superiores ao 
limite de tolerância. 

6.2.17 FUNÇÃO 

SOLDADOR III 

6.2.17.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades 

� Operações em solda; montagem de peças e estruturas; solda em geral 
(MIG, MAG, eletrodo revestido, oxiacetilênica, arco submerso); 
acabamento de produtos e peças; corte de chapas com maçarico; 
soldagem com arame tubular; limpeza e organização do local de 
trabalho.solda em Digestores, Moegas, Roscas Transportadoras, Painél de 
Silo, Prensas, Secador de Farinha 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Furadeiras, esmeril, lixadeiras manuais, ferramentas manuais, aparelhos de 
solda elétrica. 

 

RISCOS AMBIENTAIS PRESENTES 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Físico – Radiações Não-Ionizantes (NR 15 – Anexo 07) 

Risco Químico – Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 

Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 
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6.2.17.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, pode acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral. 

A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 

Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 

Nível Equivalente  89.1 dB(A) 4 Horas e 30 min 

O nível de ruído encontrado na jornada diária de trabalho foi superior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de X horas. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante toda a jornada de trabalho. 

 

 Risco Físico – Radiações Não-ionizantes (NR 15 – Anexo 7) 

A exposição prolongada às radiações ocasionadas pela atividade de solda, a 
sem a devida proteção, pode ocasionar queimadura de retina, câncer de pele 
e esterilidade. Recomenda-se o uso de escudo ou máscara de solda, luvas, 
avental e perneira de raspa de couro. Recomenda-se também que sejam 
colocados biombos quando forem realizadas em locais que exponham outros 
funcionários. 

 

Risco Químico – Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 

As atividades de solda devem ser realizadas em locais com boa ventilação. A 
exposição aos fumos de solda, sem as devidas proteções, pode ocasionar 
pneumoconiose, bronquite crônica, intoxicações e gastrite. 

Recomenda-se o uso de proteção respiratória com filtro químico contra 
fumos de solda. 

 

Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 

A avaliação qualitativa do risco químico segue o Anexo 13 da NR 15 – 
Atividades e Operações Insalubres. 

O contato com graxas e óleos minerais, presente nos materiais, peças e 
ferramentas manipuladas, poderá acarretar problemas na pele dos 
funcionários, como dermatoses e dermatites de contato. Além das reações 
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irritativas e alérgicas que causa, predispõe ainda à lesões cancerígenas na 
pele humana. 

Durante a realização de trabalhos que exponham os funcionários ao contato 
com graxas e óleos minerais, recomenda-se o uso de luvas e aventais 
impermeáveis. 

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

 

6.2.18 ENGENHARIA DE APLICAÇÃO  

6.2.19 FUNÇÃO 

TÉCNICO MECÂNICO. 

6.2.19.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Realização de projetos; elaboração de orçamentos; solicitação de 
compras;acompanhamento do produto na fabricação; 
acompanhamento dos trabalhos; atendimento ao cliente; contatos 
com fornecedores. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Computador, impressora, máquina de calcular, telefone, ploter e acessórios 
de escritório em geral. 

 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 
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6.2.19.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Durante as atividades de circulação no ambiente de produção, este 
funcionário está exposto aos níveis de ruídos existentes nestes locais. A 
exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 01 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, pode acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral. Porém, tal exposição não se dá de modo habitual e 
permanente, ocorrendo em situações especificas, intercaladas com os 
demais trabalhos realizados pelo colaborador. Como medida preventiva 
recomenda-se a utilização de protetor auricular durante atividades com 
equipamentos ruidosos ou nas suas proximidades, pois em alguns 
momentos o nível de ruído pode exceder ao limite de tolerância. 

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
ora em pé ora sentado, recomenda-se a realização de pausas, revezamento 
de tarefas ou rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a 
coluna ereta, flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é 
fundamental que o colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade 
individual, procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido 
por sua atividade for excessivo.  

6.2.20 PREPARAÇÃO  

 

6.2.21 FUNÇÃO 

MECÂNICO PREPARADOR  I, II E III AUXILIAR DE MECÂNICO PREPARADOR  
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6.2.21.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Operação da prensa martelo, da dobradeira e da guilhotina; transporte 
de chapas; troca da matriz e punção; marcação e dobragem de 
chapas; limpeza e lubrificação das máquinas; encaminhamento das 
peças para os demais setores; troca de navalha da guilhotina; 
operação da ponte rolante. 
 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Guilhotinas, riscador, esquadro, engraxadeira, trena, bigorna, ponte rolante, 
prensa martelo, carrinho manual, dobradeiras e ferramentas manuais em 
geral. 

 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

6.2.21.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres podem acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral. 

A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 

Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 

Nível Equivalente  92.0 dB(A) 3 horas 

O nível de ruído encontrado na jornada diária de trabalho foi superior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de X horas. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante toda a jornada de trabalho. 
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Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 

A avaliação qualitativa do risco químico segue o Anexo 13 da NR 15 – 
Atividades e Operações Insalubres. 

O contato com graxas e óleos minerais, presente nos materiais, peças e 
ferramentas manipuladas, poderá acarretar problemas na pele dos 
funcionários, como dermatoses e dermatites de contato. Além das reações 
irritativas e alérgicas que causa, predispõe ainda à lesões cancerígenas na 
pele humana. 

Durante a realização de trabalhos que exponham os funcionários ao contato 
com graxas e óleos minerais, recomenda-se o uso de luvas de látex ou 
cremes de proteção dermatológica.  

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

 

6.2.22 FUNÇÃO 

CHEFE DE SEÇÃO 

6.2.22.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Supervisão, coordenação, acompanhamento e distribuição das tarefas 
aos colegas do setor; encaminhamento de serviços;execução de 
projetos provenientes do departamento Técnico;avaliação do produto; 
contatos com o Departamento de Compras; pedidos de chapas; auxilia 
nas atividades do seu setor quando necessário; 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Calculadora e materiais de escritório em geral. 

 

Riscos Ambientais Presentes: 
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Risco Físico: Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Químico: Hidrocarbonetos e outros compostos do carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

6.2.22.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Físico: Ruído contínuo e intermitente (NR – Anexo 01) 

A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e operações insalubres, pode acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida por Ruído) ao 
longo da vida laboral. 

A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 
Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 

Nível Equivalente  92.0 dB(A) 3 Horas 

O nível de ruído encontrado na jornada diária de trabalho foi superior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de X horas. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante toda a jornada de trabalho. 

 

Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 

A avaliação qualitativa do risco químico segue o Anexo 13 da NR 15 – 
Atividades e Operações Insalubres. 

O contato com graxas e óleos minerais, presente nos materiais, peças e 
ferramentas manipuladas, poderá acarretar problemas na pele dos 
funcionários, como dermatoses e dermatites de contato. Além das reações 
irritativas e alérgicas que causa, predispõe ainda à lesões cancerígenas na 
pele humana. 

Durante a realização de trabalhos que exponham os funcionários ao contato 
com graxas e óleos minerais, recomenda-se o uso de luvas de látex ou 
cremes de proteção dermatológica.  

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
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rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

6.2.23 CALDERARIA  

 

6.2.24 FUNÇÃO 

AUXILIAR DE MECÂNICO MONTADOR  

6.2.24.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Montagem de equipamentos para elevador; atividades de solda MIG; 
corte e furação de chapas; preparação de peças; montagem de máquinas 
fumageiras e frigorífico; montagem de Caldeiras, Digestores, Prensas, 
Trituradores; 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Lixadeira manual, furadeira, esmeril, parafusadeira elétrica, aparelho de 
solda elétrica, ferramentas manuais em geral. 

 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Físico – Radiações Não-Ionizantes (NR 15 – Anexo 07) 

Risco Químico – Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 
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Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

6.2.24.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres pode acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral. 

A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 

Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 

Nível Equivalente (Leq)  89.1 dB(A) 4 Horas e 30 min 

O nível de ruído encontrado na jornada diária de trabalho foi superior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de X horas. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante toda a jornada de trabalho. 

 

 Risco Físico – Radiações Não-ionizantes (NR 15 – Anexo 7) 

A exposição prolongada às radiações ocasionadas pela atividade de solda, a 
sem a devida proteção, pode ocasionar queimadura de retina, câncer de pele 
e esterilidade. Recomenda-se o uso de escudo ou máscara de solda, luvas, 
avental e perneira de raspa de couro. Recomenda-se também que sejam 
colocados biombos quando forem realizadas em locais que exponham outros 
funcionários. 

 

Risco Químico – Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 

As atividades de solda devem ser realizadas em locais com boa ventilação. A 
exposição aos fumos de solda, sem as devidas proteções, pode ocasionar 
pneumoconiose, bronquite crônica, intoxicações e gastrite. 

Recomenda-se o uso de proteção respiratória com filtro químico contra 
fumos de solda. 

 

Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 
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A avaliação qualitativa do risco químico segue o Anexo 13 da NR 15 – 
Atividades e Operações Insalubres. 

O contato com graxas e óleos minerais, presente nos materiais, peças e 
ferramentas manipuladas, poderá acarretar problemas na pele dos 
funcionários, como dermatoses e dermatites de contato. Além das reações 
irritativas e alérgicas que causa, predispõe ainda à lesões cancerígenas na 
pele humana. 

Durante a realização de trabalhos que exponham os funcionários ao contato 
com graxas e óleos minerais, recomenda-se o uso de luvas e aventais 
impermeáveis. 

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

 

6.2.25 FUNÇÃO 

AUXILIAR DE SOLDADOR E SOLDADOR PD I,II,III 

6.2.25.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades 

� Operações em solda; montagem de peças e estruturas; solda em geral 
(MIG, MAG, eletrodo revestido, oxiacetilênica, arco submerso); 
acabamento de produtos e peças; corte de chapas com maçarico; 
soldagem com arame tubular; limpeza e organização do local de 
trabalho.solda em Digestores, Moegas, Roscas Transportadoras, Painél de 
Silo, Prensas, Secador de Farinha 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Furadeiras, esmeril, lixadeiras manuais, ferramentas manuais, aparelhos de 
solda elétrica. 
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RISCOS AMBIENTAIS PRESENTES 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Físico – Radiações Não-Ionizantes (NR 15 – Anexo 07) 

Risco Químico – Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 

Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

6.2.25.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, pode acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral. 

A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 

Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 

Nível Equivalente  89.4 dB(A) 4 Horas e 30 min 

O nível de ruído encontrado na jornada diária de trabalho foi superior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de X horas. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante toda a jornada de trabalho. 

 

 Risco Físico – Radiações Não-ionizantes (NR 15 – Anexo 7) 

A exposição prolongada às radiações ocasionadas pela atividade de solda, a 
sem a devida proteção, pode ocasionar queimadura de retina, câncer de pele 
e esterilidade. Recomenda-se o uso de escudo ou máscara de solda, luvas, 
avental e perneira de raspa de couro. Recomenda-se também que sejam 
colocados biombos quando forem realizadas em locais que exponham outros 
funcionários. 

Risco Químico – Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 

As atividades de solda devem ser realizadas em locais com boa ventilação. A 
exposição aos fumos de solda, sem as devidas proteções, pode ocasionar 
pneumoconiose, bronquite crônica, intoxicações e gastrite. 

Recomenda-se o uso de proteção respiratória com filtro químico contra 
fumos de solda. 
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Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 

A avaliação qualitativa do risco químico segue o Anexo 13 da NR 15 – 
Atividades e Operações Insalubres. 

O contato com graxas e óleos minerais, presente nos materiais, peças e 
ferramentas manipuladas, poderá acarretar problemas na pele dos 
funcionários, como dermatoses e dermatites de contato. Além das reações 
irritativas e alérgicas que causa, predispõe ainda à lesões cancerígenas na 
pele humana. 

Durante a realização de trabalhos que exponham os funcionários ao contato 
com graxas e óleos minerais, recomenda-se o uso de luvas e aventais 
impermeáveis. 

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

6.2.26 FUNÇÃO 

MECÂNICO MONTADOR 

6.2.26.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 
AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Corte de chapas; montagem geral e acabamento; colocação de lã de 
vidro para isolamento térmico da peça; calandragem corte com maçarico, 
lixamento, soldagem, furação e preparação de peças; limpeza e 
organização do local de trabalho. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Furadeiras, esmeriladeiras, ferramentas manuais em geral, tesoura elétrica, 
ponte rolante, calandra e esmeril. 

 

Riscos ambientais presentes: 
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Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Físico – Radiações Não-Ionizantes (NR 15 – Anexo 07) 

Risco Químico – Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 

Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 

Risco Químico – Pós e Poeiras Minerais (Lã de Vidro) 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

6.2.26.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, pode acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral. 

A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 

Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 

Nível Equivalente  89.1 dB(A) 4 Horas e 30 min 

O nível de ruído encontrado na jornada diária de trabalho foi superior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de X horas. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante toda a jornada de trabalho. 

 

 Risco Físico – Radiações Não-ionizantes (NR 15 – Anexo 7) 

A exposição prolongada às radiações ocasionadas pela atividade de solda, a 
sem a devida proteção, pode ocasionar queimadura de retina, câncer de pele 
e esterilidade. Recomenda-se o uso de escudo ou máscara de solda, luvas, 
avental e perneira de raspa de couro. Recomenda-se também que sejam 
colocados biombos quando forem realizadas em locais que exponham outros 
funcionários. 

 

Risco Químico – Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 

As atividades de solda devem ser realizadas em locais com boa ventilação. A 
exposição aos fumos de solda, sem as devidas proteções, pode ocasionar 
pneumoconiose, bronquite crônica, intoxicações e gastrite. 
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Recomenda-se o uso de proteção respiratória com filtro químico contra 
fumos de solda. 

 

Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono 
(NR 15 – Anexo 13) 

A avaliação qualitativa do risco químico segue o Anexo 13 da NR 15 – 
Atividades e Operações Insalubres. 

O contato com graxas e óleos minerais, presente nos materiais, peças e 
ferramentas manipuladas, poderá acarretar problemas na pele dos 
funcionários, como dermatoses e dermatites de contato. Além das reações 
irritativas e alérgicas que causa, predispõe ainda à lesões cancerígenas na 
pele humana. 

Durante a realização de trabalhos que exponham os funcionários ao contato 
com graxas e óleos minerais, recomenda-se o uso de luvas e aventais 
impermeáveis. 

 

Risco Químico – Pós e Poeiras (Lã de Vidro) 

O contato com a lã de vidro ocorre em trabalhos de manuseio da mesma 
durante a colocação como isolamentos térmicos dos equipamentos em 
montagem, poderão acarretar problemas na pele dos funcionários, como 
dermatoses e dermatites de contato. Além das reações irritativas e 
alérgicas. Durante a realização de trabalhos que exponham os funcionários 
ao contato com a lã de vidro, recomenda-se o uso de luvas, roupas 
especiais, máscara de proteção respiratória, óculos de proteção e calçados 
de segurança. 

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

6.2.27 FUNÇÃO 

CHEFE DE SEÇÃO 
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6.2.27.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Recebimento de projetos; distribuição de serviço controle de qualidade 
controle de prazo para entrega dos pedidos; supervisionamento, 
coordenação na produção; controle de funcionário de seu setor; 
acompanhamento dos trabalhos do setor. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Lixadeiras manuais, ferramentas manuais em geral, aparelhos de solda 
elétrica, ponte rolante e esmeril. 

 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Físico – Radiações Não-Ionizantes (NR 15 – Anexo 07) 

Risco Químico – Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 

Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (NR 15 – 
Anexo 13). 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

6.2.27.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, pode acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral. 

A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 

Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 

Nível Equivalente  89.1 dB(A) 4 Horas e 30 min 

O nível de ruído encontrado na jornada diária de trabalho foi superior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de X horas. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante toda a jornada de trabalho. 
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 Risco Físico – Radiações Não-ionizantes (NR 15 – Anexo 7) 

A exposição prolongada às radiações ocasionadas pela atividade de solda, a 
sem a devida proteção, pode ocasionar queimadura de retina, câncer de pele 
e esterilidade. Recomenda-se o uso de escudo ou máscara de solda, luvas, 
avental e perneira de raspa de couro. Recomenda-se também que sejam 
colocados biombos quando forem realizadas em locais que exponham outros 
funcionários. 

 

Risco Químico – Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 

As atividades de solda devem ser realizadas em locais com boa ventilação. A 
exposição aos fumos de solda, sem as devidas proteções, pode ocasionar 
pneumoconiose, bronquite crônica, intoxicações e gastrite. 

Recomenda-se o uso de proteção respiratória com filtro químico contra 
fumos de solda. 

 

Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono 
(NR 15 – Anexo 13) 

A avaliação qualitativa do risco químico segue o Anexo 13 da NR 15 – 
Atividades e Operações Insalubres. 

O contato com graxas e óleos minerais, presente nos materiais, peças e 
ferramentas manipuladas, poderá acarretar problemas na pele dos 
funcionários, como dermatoses e dermatites de contato. Além das reações 
irritativas e alérgicas que causa, predispõe ainda à lesões cancerígenas na 
pele humana. 

Durante a realização de trabalhos que exponham os funcionários ao contato 
com graxas e óleos minerais, recomenda-se o uso de luvas e aventais 
impermeáveis. 

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  
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6.2.28 USINAGEM   

 

6.2.29 FUNÇÃO 

TORNEIRO MECÂNICO I, II E III 

 

6.2.29.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Transporte de matéria-prima do corredor ou do pátio até o torno; 
operação de torno e da ponte rolante;encaminhamento da peça usinada 
para o próximo setor; limpeza e lubrificação do torno. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Torno, plainadeira, furadeira, fresadora e ferramentas manuais. 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

6.2.29.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 
DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 
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A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, pode acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral. 

A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 

Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 

Nível Equivalente  80.00 dB(A) 8 Horas 

O nível de ruído encontrado na jornada diária de trabalho foi inferior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de X horas. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante atividades nas proximidades de equipamentos 
ruidosos, pois o nível de ruído excede ao limite de tolerância para 8 horas. 

 

Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono 
(NR 15 – Anexo 13) 

A avaliação qualitativa do risco químico segue o Anexo 13 da NR 15 – 
Atividades e Operações Insalubres. 

O contato com graxas e óleos minerais, ocorre nos trabalhos de manuseio 
de chapas e peças metálicas, que permanecem recobertas, poderá acarretar 
problemas na pele dos funcionários, como dermatoses e dermatites de 
contato. Além das reações irritativas e alérgicas que causa, predispõe ainda 
à lesões cancerígenas na pele humana. 

Durante a realização de trabalhos que exponham os funcionários ao contato 
com graxas e óleos minerais, recomenda-se o uso de luvas e aventais 
impermeáveis. Em algumas atividades o uso de luvas pode dificultar o 
trabalho, como nas atividades que exijam uma maior sensibilidade e tato, ou 
ainda proporcionar o risco de acidentes, pela possibilidade de captura das 
luvas por algum eixo em rotação. Nestes casos, é recomendado o uso de 
cremes de proteção dermatológica. 

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  
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6.2.30 FUNÇÃO 

SUBCHEFE DE SEÇÃO  

 

6.2.30.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Supervisão, acompanhamento das atividades desempenhadas no seu 
setor; manutenção das máquinas; recepção e encaminhamento dos 
serviços; preparação das máquinas recebimento de 
Projetos;fabricação de Eixo Continuo, de Roscas, de Polias, de Eixos 
em Geral, abastece as empilhadeiras. 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Torno, plainadeira, furadeira, fresadora e ferramentas manuais. 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (NR 15 – 
Anexo 13). 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

6.2.30.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres podem acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral. 

A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 

Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 

Nível Equivalente  79.9 dB(A) 8 Horas 

O nível de ruído encontrado na jornada diária de trabalho foi inferior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de X horas. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante atividades nas proximidades de equipamentos 
ruidosos, pois o nível de ruído excede ao limite de tolerância para 8 horas. 
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Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono 
(NR 15 – Anexo 13) 

A avaliação qualitativa do risco químico segue o Anexo 13 da NR 15 – 
Atividades e Operações Insalubres. 

O contato com graxas e óleos minerais, ocorre nos trabalhos de manuseio 
de chapas e peças metálicas, que permanecem recobertas, poderá acarretar 
problemas na pele dos funcionários, como dermatoses e dermatites de 
contato. Além das reações irritativas e alérgicas que causa, predispõe ainda 
à lesões cancerígenas na pele humana. 

Durante a realização de trabalhos que exponham os funcionários ao contato 
com graxas e óleos minerais, recomenda-se o uso de luvas e aventais 
impermeáveis. Em algumas atividades o uso de luvas pode dificultar o 
trabalho, como nas atividades que exijam uma maior sensibilidade e tato, ou 
ainda proporcionar o risco de acidentes, pela possibilidade de captura das 
luvas por algum eixo em rotação. Nestes casos, é recomendado o uso de 
cremes de proteção dermatológica. 

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

6.2.31 PINTURA  

 

6.2.32 FUNÇÃO 

PINTOR PD I, III E AUXILIAR DE PINTOR  
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6.2.32.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Preparação das peças para a pintura, realizando sua limpeza com lixa 
e thinner; aplicação de fundo; pintura com pistola; preparação da tinta 
(mistura do solvente com a tinta); colocação de peças na lança da 
empilhadeira; limpeza e organização do setor; limpeza das mascaras 
de pintura no final do expediente, transporte das peças do setor da 
pintura para o pátio. 

  

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Pistola pneumática, talhadeira, lixadeiras, lixas, ar comprimido, luvas de 
látex, mascara com filtro orgânico e ferramentas manuais em geral, etc. 

 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01)  

Risco Químico – Hidrocarbonetos aromáticos  (Tintas e solventes). (NR 15 – 
Anexo 13) 

Risco Químico – Ácido Fosfórico – Gel Decapante (NR 15 – Anexo 13). 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

6.2.32.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres podem acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral. 

A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 

 Nível  Valor Medido Máxima Exposição Diária 

Nível Equivalente (Leq)  dB 87(A) 6 horas 

O nível de ruído encontrado na jornada diária de trabalho foi inferior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de X horas. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante toda a jornada de trabalho. 
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Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono 
(Tintas e solventes). (NR 15 – Anexo 13) 

A avaliação qualitativa do risco químico segue o Anexo 13 da NR 15 – 
Atividades e Operações Insalubres. 

As atividades de pintura expõem o funcionário responsável aos riscos 
decorrentes do contato a aspiração de vapores e névoas de tintas, solventes 
e tinner, tanto durante a realização de pintura com pistola quanto na 
limpeza de peças com solventes. Durante o processo de pintura com a 
pistola de ar comprimido percebe-se no local de pintura o desprendimento 
da névoa produzida pela pulverização das tintas e dos solventes utilizados. 
Esse contato pode acarretar dermatoses e dermatites, além de intoxicações 
graves. É obrigatório o uso de luvas impermeáveis, máscara de proteção 
respiratória com filtro duplo para gases e partículas sólidas, óculos de 
proteção impermeável quando da realização destas atividades. 

 

Risco Químico – Ácido Fosfórico (NR 15 – Anexo 13) 

A avaliação qualitativa do risco químico segue o Anexo 13 da NR 15 – 
Atividades e Operações Insalubres. 

O contato e manipulação dos ácidos fosfóricos, fluorídrico e nítrico, 
presentes no gel decapante utilizado na limpeza e preparação das peças 
para a pintura, poderão acarretar problemas na pele dos funcionários, como 
queimaduras e dermatites. Além das reações irritativas e alérgicas que 
causa. Além disso, o desprendimento de vapores poderá ocasionar sérios 
problemas nas vias respiratórias e nos pulmões. Durante a realização de 
trabalhos que exponham os funcionários ao contato com ácido fosfórico, 
recomenda-se o uso de luvas especiais para o contato com este agente. No 
caso de desprendimento de vapores é recomendado o uso de máscara de 
proteção respiratória com filtro de carvão ativado.  

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  
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6.2.33 FUNÇÃO 

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 

6.2.33.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Operação da empilhadeira; carregamento do caminhão; transporte de 
material entre os setores da empresa; troca de filtro e óleo da 
empilhadeira; lavagem e lubrificação; manutenção da máquina. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Empilhadeira. 

 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Físico: Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Químico: Hidrocarbonetos e outros compostos do carbono (NR 15 – 
Anexo)  

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

6.2.33.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

 

Risco Físico: Ruído contínuo e intermitente (NR 15 – Anexo 01) 
A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e operações insalubres, pode acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral.  
A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 
 

Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 

Nível equivalente (Leq) < 87 dB (A) 6 horas 

O nível de ruído encontrado na jornada diária de trabalho foi inferior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de 8 horas. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante atividades com equipamentos ruidosos, pois em 
alguns momentos o nível de ruído pode exceder ao limite de tolerância. 
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Risco Químico: Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono 
A avaliação qualitativa do risco químico segue o Anexo 13 da NR 15 – 
Atividades e operações insalubres. 
O contato com graxas e óleos minerais, durante a manutenção das 
empilhadeiras, poderá acarretar problemas na pele dos funcionários, como 
dermatoses e dermatites de contato. Além das reações irritativas e alérgicas 
que causa, predispõe ainda à lesões cancerígenas na pele humana. 
Durante a realização de trabalhos que exponham os funcionários ao contato 
com graxas e óleos minerais, recomenda-se o uso de luvas impermeáveis. 
 
 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  
 

 

6.2.34 FUNÇÃO 

JATEADOR PD I e AUXILIAR DE JATEADOR 

 

6.2.34.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Colocação e retirada de peças no local de jateamento; abertura do 
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tanque de granalha; regulagem da pressão do jato; aplicação de jatos 
de granalha de aço nas peças; limpeza e organização do ambiente de 
trabalho. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Compressor pneumático, jato de granalha, peneira, tanque e ferramentas 
manuais em geral.  

 

RISCOS AMBIENTAIS PRESENTES 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Químico – Poeira Minerais (NR 15 – Anexo 13) 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

Avaliações dos Riscos Ambientais e Implementação das Medidas de 
Controle: 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres podem acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral. 

A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 

Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 

Nível Equivalente (Leq)  dB90 (A) 4 horas 

O nível de ruído encontrado na jornada diária de trabalho foi inferior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de X horas. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante toda a jornada de trabalho. 

 

Risco Químico – Poeiras Minerais (NR 15 – Anexo 13) 

Exposição a poeiras minerais provenientes da granalha utilizada para as 
atividades de jateamento e das estruturas metálicas que passam pelo 
processo abrasivo. Durante o referido processo, verifica-se na cabine de 
jateamento um intenso desprendimento de poeiras metálicas, que entram 
em suspensão e proporcionam o risco de inalação pelo colaborador que 
exerce suas atividades neste local. Dessa forma, deverá ser mantido o uso 
de capacete com adução de ar, bem como luvas, mangote e perneira de 
raspa de couro devido a característica abrasiva do processo. 
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Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

 

6.2.35 FUNÇÃO 

MECÂNICO PREPARADOR 

6.2.35.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Lavagem de peças de inox lavagem de capacetes preparação de 
peças; 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Lava Jato, Sabão Liquido, Gel Decapante 

 

RISCOS AMBIENTAIS PRESENTES 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Físico – Radiações Não-Ionizantes (NR 15 – Anexo 07) 

Risco Químico – Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 

Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

6.2.35.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres podem acarretar estresse 
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psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral. 

A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 

Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 

Nível Equivalente (Leq)  dB 85 (A) 8 horas 

O nível de ruído encontrado na jornada diária de trabalho esta no limite de 
tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição diária de X 
horas. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de protetor 
auricular durante toda a jornada de trabalho. 

 

 Risco Físico – Radiações Não-ionizantes (NR 15 – Anexo 7) 

A exposição prolongada às radiações ocasionadas pela atividade de solda, a 
sem a devida proteção, pode ocasionar queimadura de retina, câncer de pele 
e esterilidade. Recomenda-se o uso de escudo ou máscara de solda, luvas, 
avental e perneira de raspa de couro. Recomenda-se também que sejam 
colocados biombos quando forem realizadas em locais que exponham outros 
funcionários. 

 

Risco Químico – Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 

As atividades de solda devem ser realizadas em locais com boa ventilação. A 
exposição aos fumos de solda, sem as devidas proteções, pode ocasionar 
pneumoconiose, bronquite crônica, intoxicações e gastrite. 

Recomenda-se o uso de proteção respiratória com filtro químico contra 
fumos de solda. 

 

Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 

A avaliação qualitativa do risco químico segue o Anexo 13 da NR 15 – 
Atividades e Operações Insalubres. 

O contato com graxas e óleos minerais, presente nos materiais, peças e 
ferramentas manipuladas, poderá acarretar problemas na pele dos 
funcionários, como dermatoses e dermatites de contato. Além das reações 
irritativas e alérgicas que causa, predispõe ainda à lesões cancerígenas na 
pele humana. 

Durante a realização de trabalhos que exponham os funcionários ao contato 
com graxas e óleos minerais, recomenda-se o uso de luvas e aventais 
impermeáveis. 
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Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

 

6.2.36 FUNÇÃO    

CHEFE DE SEÇÃO  

6.2.36.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Supervisão, acompanhamento e distribuição dos serviços; manutenção 
das máquinas; recepção e encaminhamento dos serviços; preparação 
das máquinas; preparação das Peças para Pintura. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Pistola de Pintura, Trena, Lixadeira, Lixa de Mão, Empilhadeira 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

6.2.36.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres podem acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral. 
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A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 

Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 

Nível Equivalente (Leq)  dB 87(A) 6 horas 

O nível de ruído encontrado na jornada diária de trabalho foi inferior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de X horas. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante atividades nas proximidades de equipamentos 
ruidosos, pois o nível de ruído excede ao limite de tolerância para 8 horas. 

 

Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 

A avaliação qualitativa do risco químico segue o Anexo 13 da NR 15 – 
Atividades e Operações Insalubres. 

O contato com graxas e óleos minerais, ocorre nos trabalhos de manuseio 
de chapas e peças metálicas, que permanecem recobertas, poderá acarretar 
problemas na pele dos funcionários, como dermatoses e dermatites de 
contato. Além das reações irritativas e alérgicas que causa, predispõe ainda 
à lesões cancerígenas na pele humana. 

Durante a realização de trabalhos que exponham os funcionários ao contato 
com graxas e óleos minerais, recomenda-se o uso de luvas e aventais 
impermeáveis. Em algumas atividades o uso de luvas pode dificultar o 
trabalho, como nas atividades que exijam uma maior sensibilidade e tato, ou 
ainda proporcionar o risco de acidentes, pela possibilidade de captura das 
luvas por algum eixo em rotação. Nestes casos, é recomendado o uso de 
cremes de proteção dermatológica. 

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  
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6.2.37 MONTAGEM I  

 

6.2.38 FUNÇÃO 

MECÂNICO MONTADOR I, II e III e AUXILIAR DE MECANICO MONTADOR 

 

6.2.38.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Montagem de equipamentos para elevador; atividades de solda MIG; 
corte e furação de chapas; preparação de peças; montagem de 
máquinas para fumageiras e frigoríficos; montagem de painel de silo; 
fabricação de helicóides; fabricação de moegas, rosca transportadoras, 
percoladores, aero-condensador, ensacarores; 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Lixadeira manual, furadeira, esmeril, parafusadeira elétrica, aparelho de 
solda elétrica, Solda Mig, Tig, Eletrodo Revestido, ferramentas manuais em 
geral. 

 

 Riscos ambientais presentes: 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Físico – Radiações Não-Ionizantes (NR 15 – Anexo 07) 

Risco Químico – Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 

Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 
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6.2.38.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres podem acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral. 

A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 

Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 

Nível Equivalente (Leq)  86.8 dB(A)  7 Horas 

O nível de ruído encontrado na jornada diária de trabalho foi superior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de X horas. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante toda a jornada de trabalho. 

 

Risco Físico – Radiações Não-ionizantes (NR 15 – Anexo 7) 

A exposição prolongada às radiações ocasionadas pela atividade de solda, a 
sem a devida proteção, pode ocasionar queimadura de retina, câncer de pele 
e esterilidade. Recomenda-se o uso de escudo ou máscara de solda, luvas, 
avental e perneira de raspa de couro. Recomenda-se também que sejam 
colocados biombos quando forem realizadas em locais que exponham outros 
funcionários. 

 

Risco Químico – Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 

As atividades de solda devem ser realizadas em locais com boa ventilação. A 
exposição aos fumos de solda, sem as devidas proteções, pode ocasionar 
pneumoconiose, bronquite crônica, intoxicações e gastrite. 

Recomenda-se o uso de proteção respiratória com filtro químico contra 
fumos de solda. 

 

 

 

Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 

A avaliação qualitativa do risco químico segue o Anexo 13 da NR 15 – 
Atividades e Operações Insalubres. 
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O contato com graxas e óleos minerais, presente nos materiais, peças e 
ferramentas manipuladas, poderá acarretar problemas na pele dos 
funcionários, como dermatoses e dermatites de contato. Além das reações 
irritativas e alérgicas que causa, predispõe ainda à lesões cancerígenas na 
pele humana. 

Durante a realização de trabalhos que exponham os funcionários ao contato 
com graxas e óleos minerais, recomenda-se o uso de luvas e aventais 
impermeáveis. 

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

6.2.39 FUNÇÃO 

AUXILIAR DE SOLDADOR E SOLDADOR PD I,II E III  

 

6.2.39.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Lixamento de peças; trabalhos de solda mig e eletrodo revestido, solda 
mig, tig, mag;corte furação e preparação do material; operação da 
ponte rolante; montagem de painel de silo ; montagem de rosca 
transportadora; fabricação de helicóides; montagem dos 
equipamentos nas obras. 
 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Lixadeira manual, furadeira, esmeril, parafusadeira elétrica, aparelho de 
solda elétrica, MIG, TIG,MAG, ferramentas manuais em geral. 

 

 Riscos ambientais presentes: 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Físico – Radiações Não-Ionizantes (NR 15 – Anexo 07) 
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Risco Químico – Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 

Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (NR 15 – 
Anexo 13). 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

6.2.39.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres podem acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral. 

A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 
Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 

Nível Equivalente (Leq)  86.8 dB(A)  7 Horas 

O nível de ruído encontrado na jornada diária de trabalho foi superior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de X horas. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante toda a jornada de trabalho. No caso da medição 
ultrapassar o limite de tolerância substituir os parênteses por (atividades nas 
proximidades de equipamentos ruidosos, pois o nível de ruído excede ao 
limite de tolerância para 8 horas diárias). 

 

Risco Físico – Radiações Não-ionizantes (NR 15 – Anexo 7) 

A exposição prolongada às radiações ocasionadas pela atividade de solda, a 
sem a devida proteção, pode ocasionar queimadura de retina, câncer de pele 
e esterilidade. Recomenda-se o uso de escudo ou máscara de solda, luvas, 
avental e perneira de raspa de couro. Recomenda-se também que sejam 
colocados biombos quando forem realizadas em locais que exponham outros 
funcionários. 

 

Risco Químico – Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 

As atividades de solda devem ser realizadas em locais com boa ventilação. A 
exposição aos fumos de solda, sem as devidas proteções, pode ocasionar 
pneumoconiose, bronquite crônica, intoxicações e gastrite. 

Recomenda-se o uso de proteção respiratória com filtro químico contra 
fumos de solda. 
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Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 

A avaliação qualitativa do risco químico segue o Anexo 13 da NR 15 – 
Atividades e Operações Insalubres. 

O contato com graxas e óleos minerais, presente nos materiais, peças e 
ferramentas manipuladas, poderá acarretar problemas na pele dos 
funcionários, como dermatoses e dermatites de contato. Além das reações 
irritativas e alérgicas que causa, predispõe ainda à lesões cancerígenas na 
pele humana. 

Durante a realização de trabalhos que exponham os funcionários ao contato 
com graxas e óleos minerais, recomenda-se o uso de luvas e aventais 
impermeáveis. 

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

6.2.40 FUNÇÃO 

CHEFE DE SEÇÃO  

6.2.40.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Supervisão, coordenação, acompanhamento e distribuição dos 
serviços; supervisão final do produto; controle de qualidade; controle 
de prazo; controle de produção ; recebimento de projetos. 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Lixadeira manual, furadeira, esmeril, parafusadeira elétrica, aparelho de 
solda elétrica, ferramentas manuais em geral. 

 

Riscos ambientais presentes: 
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Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Físico – Radiações Não-Ionizantes (NR 15 – Anexo 07) 

Risco Químico – Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 

Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (NR 15 – 
Anexo 13). 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

6.2.40.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres podem acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral. 

A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 

Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 

Nível Equivalente (Leq)  86.8 dB(A)  7 Horas 

O nível de ruído encontrado na jornada diária de trabalho foi superior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de X horas. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante toda a jornada de trabalho.  

 

Risco Físico – Radiações Não-ionizantes (NR 15 – Anexo 7) 

A exposição prolongada às radiações ocasionadas pela atividade de solda, a 
sem a devida proteção, pode ocasionar queimadura de retina, câncer de pele 
e esterilidade. Recomenda-se o uso de escudo ou máscara de solda, luvas, 
avental e perneira de raspa de couro. Recomenda-se também que sejam 
colocados biombos quando forem realizadas em locais que exponham outros 
funcionários. 

 

Risco Químico – Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 

As atividades de solda devem ser realizadas em locais com boa ventilação. A 
exposição aos fumos de solda, sem as devidas proteções, pode ocasionar 
pneumoconiose, bronquite crônica, intoxicações e gastrite. 

Recomenda-se o uso de proteção respiratória com filtro químico contra 
fumos de solda. 
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Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 

A avaliação qualitativa do risco químico segue o Anexo 13 da NR 15 – 
Atividades e Operações Insalubres. 

O contato com graxas e óleos minerais, presente nos materiais, peças e 
ferramentas manipuladas, poderá acarretar problemas na pele dos 
funcionários, como dermatoses e dermatites de contato. Além das reações 
irritativas e alérgicas que causa, predispõe ainda à lesões cancerígenas na 
pele humana. 

Durante a realização de trabalhos que exponham os funcionários ao contato 
com graxas e óleos minerais, recomenda-se o uso de luvas e aventais 
impermeáveis. 

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

6.2.41 MONTAGEM II 
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6.2.42 FUNÇÃO 

AUXILIAR DE SOLDADOR E SOLDADOR PDI,II e III 

 

6.2.42.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Lixamento de peças; trabalhos de solda mig e eletrodo revestido; 
corte furação e preparação do material; operação da ponte rolante; 
montagem de fumageiras, moegas, graxarias, trituradores, montagem 
de painel de silo, percoladores, aero-condensador; montagem dos 
equipamentos nas obras. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Lixadeira manual, furadeira, esmeril, parafusadeira elétrica, aparelho de 
solda elétrica,MIG, TIG, ferramentas manuais em geral. 

 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Físico – Radiações Não-Ionizantes (NR 15 – Anexo 07) 

Risco Químico – Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 

Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

6.2.42.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres podem acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral. 

A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 

Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 

Nível Equivalente (Leq)  87.3dB(A) 6 Horas 

O nível de ruído encontrado na jornada diária de trabalho foi superior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
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diária de X horas. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante toda a jornada de trabalho.  

 

Risco Físico – Radiações Não-ionizantes (NR 15 – Anexo 7) 

A exposição prolongada às radiações ocasionadas pela atividade de solda, a 
sem a devida proteção, pode ocasionar queimadura de retina, câncer de pele 
e esterilidade. Recomenda-se o uso de escudo ou máscara de solda, luvas, 
avental e perneira de raspa de couro. Recomenda-se também que sejam 
colocados biombos quando forem realizadas em locais que exponham outros 
funcionários. 

 

Risco Químico – Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 

As atividades de solda devem ser realizadas em locais com boa ventilação. A 
exposição aos fumos de solda, sem as devidas proteções, pode ocasionar 
pneumoconiose, bronquite crônica, intoxicações e gastrite. 

Recomenda-se o uso de proteção respiratória com filtro químico contra 
fumos de solda. 

 

Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 

A avaliação qualitativa do risco químico segue o Anexo 13 da NR 15 – 
Atividades e Operações Insalubres. 

O contato com graxas e óleos minerais, presente nos materiais, peças e 
ferramentas manipuladas, poderá acarretar problemas na pele dos 
funcionários, como dermatoses e dermatites de contato. Além das reações 
irritativas e alérgicas que causa, predispõe ainda à lesões cancerígenas na 
pele humana. 

Durante a realização de trabalhos que exponham os funcionários ao contato 
com graxas e óleos minerais, recomenda-se o uso de luvas e aventais 
impermeáveis. 

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
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atividade for excessivo.  

6.2.43 FUNÇÃO 

MECÂNICO MONTADOR 

 

6.2.43.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Montagem de equipamentos para elevador; atividades de solda mig; 
corte e furação de chapas; preparação de peças; montagem de 
máquinas fumageiras e frigorífico; montagem de painéis de silo; 
fabricação de prensas; fabricação de fertilizantes.  

                     

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Lixadeira manual, furadeira, esmeril, parafusadeira elétrica, aparelho de 
solda elétrica, ferramentas manuais em geral. 

 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Físico – Radiações Não-Ionizantes (NR 15 – Anexo 07) 

Risco Químico – Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 

Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

6.2.43.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres podem acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral. 

A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 

Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 

Nível Equivalente (Leq)  87.3dB(A) 6 Horas 
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O nível de ruído encontrado na jornada diária de trabalho foi superior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de X horas. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante toda a jornada de trabalho.  

 

Risco Físico – Radiações Não-ionizantes (NR 15 – Anexo 7) 

A exposição prolongada às radiações ocasionadas pela atividade de solda, a 
sem a devida proteção, pode ocasionar queimadura de retina, câncer de pele 
e esterilidade. Recomenda-se o uso de escudo ou máscara de solda, luvas, 
avental e perneira de raspa de couro. Recomenda-se também que sejam 
colocados biombos quando forem realizadas em locais que exponham outros 
funcionários. 

 

Risco Químico – Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 

As atividades de solda devem ser realizadas em locais com boa ventilação. A 
exposição aos fumos de solda, sem as devidas proteções, pode ocasionar 
pneumoconiose, bronquite crônica, intoxicações e gastrite. 

Recomenda-se o uso de proteção respiratória com filtro químico contra 
fumos de solda. 

 

Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 

A avaliação qualitativa do risco químico segue o Anexo 13 da NR 15 – 
Atividades e Operações Insalubres. 

O contato com graxas e óleos minerais, presente nos materiais, peças e 
ferramentas manipuladas, poderá acarretar problemas na pele dos 
funcionários, como dermatoses e dermatites de contato. Além das reações 
irritativas e alérgicas que causa, predispõe ainda à lesões cancerígenas na 
pele humana. 

Durante a realização de trabalhos que exponham os funcionários ao contato 
com graxas e óleos minerais, recomenda-se o uso de luvas e aventais 
impermeáveis. 

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
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colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

 

6.2.44 FUNÇÃO 

CHEFE DE SEÇÃO  

6.2.44.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Supervisão, coordenação, acompanhamento e distribuição dos 
serviços; supervisão final do produto; verificação do acabamento; 
montagem de peças e equipamentos; recebimento de projetos 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Lixadeira manual, furadeira, esmeril, parafusadeira elétrica, aparelho de 
solda elétrica, ferramentas manuais em geral. 

 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Físico – Radiações Não-Ionizantes (NR 15 – Anexo 07) 

Risco Químico – Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 
Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 
 

Avaliações dos Riscos Ambientais e Implementação das Medidas de 
Controle: 

 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres podem acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral. 

A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 

Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 
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Nível Equivalente (Leq)  87.3dB(A) 6 Horas 

O nível de ruído encontrado na jornada diária de trabalho foi superior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de X horas. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante toda a jornada de trabalho.  

 

Risco Físico – Radiações Não-ionizantes (NR 15 – Anexo 7) 

A exposição prolongada às radiações ocasionadas pela atividade de solda, a 
sem a devida proteção, pode ocasionar queimadura de retina, câncer de pele 
e esterilidade. Recomenda-se o uso de escudo ou máscara de solda, luvas, 
avental e perneira de raspa de couro. Recomenda-se também que sejam 
colocados biombos quando forem realizadas em locais que exponham outros 
funcionários. 

Risco Químico – Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 

As atividades de solda devem ser realizadas em locais com boa ventilação. A 
exposição aos fumos de solda, sem as devidas proteções, pode ocasionar 
pneumoconiose, bronquite crônica, intoxicações e gastrite. 

Recomenda-se o uso de proteção respiratória com filtro químico contra 
fumos de solda. 

 

Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 

A avaliação qualitativa do risco químico segue o Anexo 13 da NR 15 – 
Atividades e Operações Insalubres. 

O contato com graxas e óleos minerais, presente nos materiais, peças e 
ferramentas manipuladas, poderá acarretar problemas na pele dos 
funcionários, como dermatoses e dermatites de contato. Além das reações 
irritativas e alérgicas que causa, predispõe ainda à lesões cancerígenas na 
pele humana. 

Durante a realização de trabalhos que exponham os funcionários ao contato 
com graxas e óleos minerais, recomenda-se o uso de luvas e aventais 
impermeáveis. 

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
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colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

 

6.2.45 MANUTENÇÃO  

 

 

6.2.46 FUNÇÃO 

 ELETRICISTA  

6.2.46.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Comandos elétricos, tanto aéreos quanto subterrânea; limpeza de 
barras de cobre; pequenas atividades de soldagem; manutenção das 
Pontes Rolantes. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Aparelho de solda, estanho, multímetro, lixadeiras manuais, tornos, 
furadeiras, chaves manuais em geral entre outros equipamentos. 

 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Físico – Radiações Não-Ionizantes (NR 15 – Anexo 07) 

Risco Químico – Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 
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Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

6.2.46.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres podem acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral. 

A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 

Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 

Nível Equivalente (Leq)  dB80 (A) 8 horas 

O nível de ruído encontrado na jornada diária de trabalho nãofoi superior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de 8 horas. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante toda a jornada de trabalho.  

 

Risco Físico – Radiações Não-ionizantes (NR 15 – Anexo 7) 

A exposição prolongada às radiações ocasionadas pela atividade de solda, a 
sem a devida proteção, pode ocasionar queimadura de retina, câncer de pele 
e esterilidade. Recomenda-se o uso de escudo ou máscara de solda, luvas, 
avental e perneira de raspa de couro. Recomenda-se também que sejam 
colocados biombos quando forem realizadas em locais que exponham outros 
funcionários. 

 

Risco Químico – Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 

As atividades de solda devem ser realizadas em locais com boa ventilação. A 
exposição aos fumos de solda, sem as devidas proteções, pode ocasionar 
pneumoconiose, bronquite crônica, intoxicações e gastrite. 

Recomenda-se o uso de proteção respiratória com filtro químico contra 
fumos de solda. 

 

Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 
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A avaliação qualitativa do risco químico segue o Anexo 13 da NR 15 – 
Atividades e Operações Insalubres. 

O contato com graxas e óleos minerais, presente nos materiais, peças e 
ferramentas manipuladas, poderá acarretar problemas na pele dos 
funcionários, como dermatoses e dermatites de contato. Além das reações 
irritativas e alérgicas que causa, predispõe ainda à lesões cancerígenas na 
pele humana. 

Durante a realização de trabalhos que exponham os funcionários ao contato 
com graxas e óleos minerais, recomenda-se o uso de luvas e aventais 
impermeáveis. 

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

6.2.47 FUNÇÃO 

SOLDADOR  

6.2.47.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 
� Manutenção em maquinas; manutenção nas empilhadeiras; 

manutenção de ponte rolante; dobradeiras;guilhotinas; manutenção 
no jato de granalha. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Lixadeira manual, furadeira, esmeril, parafusadeira elétrica, aparelho de 
solda elétrica, ferramentas manuais em geral. 

 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Físico – Radiações Não-Ionizantes (NR 15 – Anexo 07) 
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Risco Químico – Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 

Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (NR 15 – 
Anexo 13). 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

6.2.47.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres podem acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral. 

A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 
Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 

Nível Equivalente (Leq)  dB 90 (A) 4 horas 

O nível de ruído encontrado na jornada diária de trabalho superior  ao limite 
de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição diária de 8 
horas. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de protetor 
auricular durante toda a jornada de trabalho.  

 

Risco Físico – Radiações Não-ionizantes (NR 15 – Anexo 7) 

A exposição prolongada às radiações ocasionadas pela atividade de solda, a 
sem a devida proteção, pode ocasionar queimadura de retina, câncer de pele 
e esterilidade. Recomenda-se o uso de escudo ou máscara de solda, luvas, 
avental e perneira de raspa de couro. Recomenda-se também que sejam 
colocados biombos quando forem realizadas em locais que exponham outros 
funcionários. 

 

Risco Químico – Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 

As atividades de solda devem ser realizadas em locais com boa ventilação. A 
exposição aos fumos de solda, sem as devidas proteções, pode ocasionar 
pneumoconiose, bronquite crônica, intoxicações e gastrite. 

Recomenda-se o uso de proteção respiratória com filtro químico contra 
fumos de solda. 

 

Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 
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A avaliação qualitativa do risco químico segue o Anexo 13 da NR 15 – 
Atividades e Operações Insalubres. 

O contato com graxas e óleos minerais, presente nos materiais, peças e 
ferramentas manipuladas, poderá acarretar problemas na pele dos 
funcionários, como dermatoses e dermatites de contato. Além das reações 
irritativas e alérgicas que causa, predispõe ainda à lesões cancerígenas na 
pele humana. 

Durante a realização de trabalhos que exponham os funcionários ao contato 
com graxas e óleos minerais, recomenda-se o uso de luvas e aventais 
impermeáveis. 

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

6.2.48 SERVIÇOS GERAIS   

6.2.49 FUNÇÃO 

SERVIÇOS GERAIS  

6.2.49.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 
� Faxina dos ambientes internos da administração; limpeza de salas, 

corredores, vestiário, refeitório, banheiros, móveis e objetos; coleta de 
lixo, dos escritórios; prepara o cafezinho, chá e entrega nos setores; 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Vassoura, pano, balde, produtos de limpeza e panelas para a confecção do 
café.  

 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Químico – Álcalis Cáusticos (NR 15 – Anexo 13) 
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Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

6.2.49.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Químico – Álcalis Cáusticos (NR 15 – Anexo 13) 

O risco se dá pelo uso de produtos de limpeza (detergentes, sabões, 
desinfetantes) contendo em suas formulações agentes nocivos à saúde, a 
base de cloro (álcalis cáusticos) e hidrocarbonetos, que podem causar 
dermatites e dermatoses pelo contato contínuo sem a devida proteção. É 
obrigatório que ao realizar serviços gerais de limpeza. 

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

 

6.2.50 RECEPÇÃO  

 

6.2.51 FUNÇÃO 

RECEPCIONISTA 
 



 

 

84 

6.2.51.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Atendimento a clientes e visitantes; encaminhamento destes aos 
setores e pessoas requisitadas; atendimento ao telefone; contato com 
os públicos internos e externos da empresa. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Computador, impressora, central telefônica, telefone e acessórios de 
escritório geral. 

 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

6.2.51.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

 

6.2.52 GERENCIA INDUSTRIAL  

6.2.53 FUNÇÃO 

Diretor 
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6.2.53.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Participação do planejamento da produção; supervisão e coordenação 
das atividades; orientações pela produção da empresa. 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Computador, impressora e acessórios de escritório em geral. 

 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

6.2.53.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

 

6.2.54 EXPEDIÇÃO 
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6.2.55 FUNÇÃO 

ALMOXARIFE PD III e AUXLIAR DE ALMOXARIFE 

  

6.2.55.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Controle de armanezamento; confecção de caixotes para viagens; 
carregamento de materiais para viagens; limpeza do seu setor; 
encaixotamento dos materiais para obra. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Serra circular, pregadeira pmeumatica, serrote, trena, ponte rolante, 
empilhadeira. 

 

Riscos ambientais: 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

6.2.55.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  
 

6.2.56 FUNÇÃO 

MOTORISTA  
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6.2.56.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 
� Atividades de transporte de máquinas e equipamentos industrializados 

pela empresa; condução de caminhões e carretas; entrega dos 
produtos; auxílio na carga e descarga dos mesmos;viagens para 
entrega de mercadorias aos clientes. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 
Caminhões e carreta. 
 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

6.2.56.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

 

6.2.57 FUNÇÃO 

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 

6.2.57.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 
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� Operação da empilhadeira; carregamento do caminhão; transporte de 
material entre os setores da empresa; troca de filtro e óleo da 
empilhadeira; lavagem e lubrificação; manutenção da máquina. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Empilhadeira. 

 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Físico: Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Químico: Hidrocarbonetos e outros compostos do carbono (NR 15 – 
Anexo)  

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

6.2.57.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Físico: Ruído contínuo e intermitente (NR 15 – Anexo 01) 
A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e operações insalubres, pode acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral.  
A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 
 

Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 

Nível equivalente (Leq) < 87 dB (A) 6 horas 

O nível de ruído encontrado na jornada diária de trabalho foi inferior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de 8 horas. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante atividades com equipamentos ruidosos, pois em 
alguns momentos o nível de ruído pode exceder ao limite de tolerância. 
 
Risco Químico: Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono 
A avaliação qualitativa do risco químico segue o Anexo 13 da NR 15 – 
Atividades e operações insalubres. 
O contato com graxas e óleos minerais, durante a manutenção das 
empilhadeiras, poderá acarretar problemas na pele dos funcionários, como 
dermatoses e dermatites de contato. Além das reações irritativas e alérgicas 
que causa, predispõe ainda à lesões cancerígenas na pele humana. 
Durante a realização de trabalhos que exponham os funcionários ao contato 
com graxas e óleos minerais, recomenda-se o uso de luvas impermeáveis. 
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Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  
 

6.2.58 FUNÇÃO 

SUBCHEFE DE SEÇÃO  

 

6.2.58.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Supervisão, acompanhamento das atividades desempenhadas no seu 
setor. 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Computador, prancheta e matérias de escritório em geral. 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

6.2.58.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres podem acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral. 

A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 
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Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 

Nível Equivalente  79.9 dB(A) 8 Horas 

O nível de ruído encontrado na jornada diária de trabalho foi inferior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de X horas. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante atividades nas proximidades de equipamentos 
ruidosos, pois o nível de ruído excede ao limite de tolerância para 8 horas. 

 

6.2.59 REFEITORIO  

 

6.2.60 FUNÇÃO 

COZINHEIRO 

 

6.2.60.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Realiza o preparo de saladas; cozimento de alimentos; organização do 
bufê; limpeza da louça, dos talheres e do refeitório; coleta dos lixos. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Liquidificador, forno a gás, fritadeira elétrica, máquina de amaciar bifes. 
 

Riscos ambientais presentes: 

Riscos Químicos: Álcalis Cáusticos (NR 15 – Anexo 13). 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 
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6.2.60.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Químico: Álcalis Cáusticos (NR 15 - Anexo 13) 

O risco se dá pelo uso de produtos de limpeza (detergentes e sabões) 
contendo em sua formulação agentes nocivos à saúde, a base de cloro 
(álcalis cáusticos), que podem causar dermatites e dermatoses pelo contato 
contínuo sem a devida proteção. É obrigatório que a funcionária utilize luvas 
de látex ou de PVC e calçados impermeáveis ao realizar serviços gerais de 
limpeza.  

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

 

6.2.61 FUNÇÃO 

NUTRICIONISTA  
 

6.2.61.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Elaboração de cardápio; recebimento de mercadorias do refeitório; 
conferencia das mercadorias; organização do refeitório; distribuição 
das atividades na cozinha; conferencia da taxa de gordura dos 
funcionários; cuida da limpeza do refeitório. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Utensílios de cozinha.  

 

Riscos ambientais: 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 
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6.2.61.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

 

6.2.62 ENGENHARIA ELETRICA/AUTOMAÇÃO  

 

6.2.63 FUNÇÃO 

ELETRICISTA  

6.2.63.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Montagem de máquinas na empresa e em obras; manutenção de 
máquinas na empresa; manutenção de instalações e equipamentos 
elétricos do sistema de consumo; instalação e montagem da banca de 
capacitores; montagem de redes de energia, sistemas de potência e 
quadros de comandos elétricos, tanto aéreos quanto subterrânea; 
limpeza de barras de cobre;pequenas atividades de soldagem. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 
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Aparelho de solda estanho, multímetro, lixadeiras manuais, tornos, 
furadeiras, fresadora, chaves manuais em geral entre outros equipamentos. 
 

Riscos ambientais presentes: 
Risco Físico: Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 
Risco Químico: Hidrocarbonetos e outros compostos do carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 
 

6.2.63.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

 
Risco Físico: Ruído contínuo e intermitente (NR 15 – Anexo 01) 
A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e operações insalubres, pode acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral.  
A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 

Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 

Nível equivalente (Leq) 86,6 dB (A) 6 horas 

O nível de ruído encontrado na jornada diária de trabalho foi superior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de 8 horas. É obrigatória a utilização de protetor auricular durante 
toda a jornada de trabalho. 
 
 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

6.2.64 FUNÇÃO 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 
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6.2.64.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Elaboração de projetos elétricos; supervisão da montagem e 
manutenção elétrica na empresa e em obras; auxílio na montagem 
elétrica em obras; prestação de assistência técnica aos clientes. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 
Computador, impressora, telefone, ferramentas manuais. 
 

Riscos ambientais presentes: 
Risco Físico: Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 
 

6.2.64.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

 
Risco Físico: Ruído contínuo e intermitente (NR 15 – Anexo 01) 
Durante as atividades de circulação no ambiente de produção e 
acompanhamento de obras externas, este funcionário está exposto aos 
níveis de ruídos existentes nestes locais. A exposição ao ruído acima do 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 01 da NR 15 – Atividades e 
operações insalubres, pode acarretar estresse psíquico, dores de cabeça e 
PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao longo da vida laboral. 
Porém, tal exposição não se dá de modo habitual e permanente, ocorrendo 
em situações específicas, intercaladas com os demais trabalhos realizados 
pelo colaborador. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante atividades com equipamentos ruidosos ou nas 
suas proximidades, pois em alguns momentos o nível de ruído pode exceder 
ao limite de tolerância. 
 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  
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6.2.65 FUNÇÃO 

AUXILIAR ELETRICISTA  

 

6.2.65.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Montagem de redes elétricas; comandos elétricos, tanto aéreos quanto 
subterrâneo;  pequenas atividades de soldagem elétrica; limpeza de 
barras de cobre. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Aparelho de solda, estanho, multímetro, lixadeiras manuais, furadeiras, 
torno, ferramentas manuais em geral. 

 

Riscos ambientais presentes: 
Risco Físico: Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 
Risco Químico: Hidrocarbonetos e outros compostos do carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 
 

6.2.65.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

 
Risco Físico: Ruído contínuo e intermitente (NR 15 – Anexo 01) 
A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e operações insalubres, pode acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral.  
A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 

Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 

Nível equivalente (Leq) 86,6 dB (A) 6 horas 

O nível de ruído encontrado na jornada diária de trabalho foi superior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
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diária de 8 horas. É obrigatória a utilização de protetor auricular durante 
toda a jornada de trabalho. 
 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  
 

6.2.66 FUNÇÃO 

TÉCNICO ELETROTECNICO  

6.2.66.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 
� Montagem de máquinas na empresa e em obras; manutenção de 

máquinas na empresa; manutenção de instalações e equipamentos 
elétricos do sistema de consumo; instalação e montagem da banca de 
capacitores; montagem de redes de energia, sistemas de potência e 
quadros de comandos elétricos, tanto aéreos quanto subterrânea; 
limpeza de barras de cobre; pequenas atividades de soldagem. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Aparelho de solda estanho, multímetro, lixadeiras manuais, tornos, 
furadeiras, fresadora, chaves manuais em geral entre outros equipamentos. 
 

Riscos ambientais presentes: 
Risco Físico: Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 
 

6.2.66.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

 
Risco Físico: Ruído contínuo e intermitente (NR 15 – Anexo 01) 
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A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e operações insalubres, pode acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral.  
A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 

Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 

Nível equivalente (Leq) 86,6 dB (A) 6 horas 

O nível de ruído encontrado na jornada diária de trabalho foi superior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de 8 horas. É obrigatória a utilização de protetor auricular durante 
toda a jornada de trabalho. 
 
 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  
 

6.2.67 FUNÇÃO 

 PROJETISTA  

6.2.67.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Projetos de peças; acompanhamento na produção; acompanhamento 
na fabricação; levantamento de peças. 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Computador, impressora, telefone, trena, calculadora, materiais de escritório 
em geral. 

 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Físico: Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 
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Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

6.2.67.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Durante as atividades de circulação no ambiente de produção, este 
funcionário está exposto aos níveis de ruídos existentes nestes locais. A 
exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 01 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres podem acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral. 

Porém, tal exposição não se dá de modo habitual e permanente, ocorrendo 
em situações especificas, intercaladas com os demais trabalhos realizados 
pelo colaborador. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante atividades com equipamentos ruidosos ou nas 
suas proximidades, pois em alguns momentos o nível de ruído pode exceder 
ao limite de tolerância. 

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  
 
 

6.2.68 OBRAS  

6.2.69 FUNÇÃO 

MECÂNICO MONTADOR  

 

6.2.69.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 
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� Trabalhos de montagem; auxílio na manutenção e reparos em 
equipamentos; atividades de solda;testes de equipamentos. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 
Lixadeira manual, furadeira, esmeril, parafusadeira elétrica, aparelho de 
solda elétrica, ferramentas manuais em geral. 
 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Físico: Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Físico: Radiações Não-Ionizantes (NR 15 – Anexo 07) 

Risco Químico: Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 

Risco Químico: Hidrocarbonetos e outros compostos do carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

6.2.69.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Físico: Ruído contínuo e intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Durante as atividades de circulação no ambiente de produção, este 
funcionário está exposto aos níveis de ruídos existentes nestes locais. A 
exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 01 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, pode acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral.Porém, tal exposição não se dá de modo habitual e 
permanente, ocorrendo em situações especificas, intercaladas com os 
demais trabalhos realizados pelo colaborador. Como medida preventiva 
recomenda-se a utilização de protetor auricular durante atividades com 
equipamentos ruidosos ou nas suas proximidades, pois em alguns 
momentos o nível de ruído pode exceder ao limite de tolerância. 
 
Risco Físico: Radiações Não Ionizantes (NR 15 – Anexo 7) 
A exposição prolongada às radiações ocasionadas pela atividade de solda, 
sem a devida proteção, pode ocasionar queimadura de retina, câncer de pele 
e esterilidade. Recomenda-se o uso de escudo ou mascara de solda, luvas, 
avental e perneira de raspa de couro. Recomenda-se também que sejam 
colocados biombos quando forem realizadas em locais que exponham outros 
funcionários. 
 
Risco Químico: Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 
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As atividades de solda devem ser realizadas em locais com boa ventilação. A 
exposição aos fumos de solda, sem as devidas proteções, pode ocasionar 
pneumoconiose, bronquite crônica, intoxicações e gastrite.  
Recomenda-se o uso de proteção respiratória com filtro químico contra 
fumos de solda. 
 
Risco Químico: Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono 
A avaliação qualitativa do risco químico segue o Anexo 13 da NR 15 – 
Atividades e operações insalubres. 
O contato com graxas e óleos minerais, ocorre nos trabalhos de manuseio 
de chapas e peças metálicas, que permanecem recobertas por uma camada 
de óleo para sua melhor conservação, poderá acarretar problemas na pele 
dos funcionários, como dermatoses e dermatites de contato. Além das 
reações irritativas e alérgicas que causa, predispõe ainda à lesões 
cancerígenas na pele humana. Durante a realização de trabalhos que 
exponham os funcionários ao contato com graxas e óleos minerais, 
recomenda-se o uso de luvas e aventais impermeáveis. 
 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  
 

6.2.70 FUNÇÃO 

CHEFE DE SEÇÃO  

 

6.2.70.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 
� Supervisão, coordenação, acompanhamento e distribuição dos 

serviços; supervisão final do produto; verificação do acabamento; 
montagem de peças e equipamentos; lixamento, furação e limpeza 
das peças. 
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Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 
Lixadeira manual, furadeira, esmeril, parafusadeira elétrica, ferramentas 
manuais em geral, etc. 
 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Físico: Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Químico: Hidrocarbonetos e outros compostos do carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

6.2.70.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

 
Risco Físico: Ruído contínuo e intermitente (NR 15 – Anexo 01) 
A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e operações insalubres, pode acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral.  
A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 

Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 

Nível equivalente (Leq) 91,3 dB (A) 2 horas e 15 minutos 

O nível de ruído encontrado na jornada diária de trabalho foi superior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de 8 horas. É obrigatória a utilização de protetor auricular durante 
toda a jornada de trabalho. 
 
 
Risco Químico: Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono 
A avaliação qualitativa do risco químico segue o Anexo 13 da NR 15 – 
Atividades e operações insalubres. 
O contato com graxas e óleos minerais, ocorre nos trabalhos de manuseio 
de chapas e peças metálicas, que permanecem recobertas por uma camada 
de óleo para sua melhor conservação, poderá acarretar problemas na pele 
dos funcionários, como dermatoses e dermatites de contato. Além das 
reações irritativas e alérgicas que causa, predispõe ainda à lesões 
cancerígenas na pele humana. 
Durante a realização de trabalhos que exponham os funcionários ao contato 
com graxas e óleos minerais, recomenda-se o uso de luvas e aventais 
impermeáveis. 
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Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  
 

6.2.71 FUNÇÃO 

SOLDADOR PD I, II e III 

6.2.71.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Operações em solda; montagem de peças e estruturas; solda em geral 
(MIG, MAG, eletrodo revestido, oxiacetilênica, submerso); 
acabamentos de produtos e peças; corte de chapas com maçarico; 
soldagem com arame tubular; limpeza e organização do local de 
trabalho. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Furadeiras, lixadeira, ferramentas manuais em geral, aparelho de solda 
elétrica e esmeril. 
 

Riscos ambientais presentes: 
Risco Físico: Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 
Risco Físico: Radiações Não-Ionizantes (NR 15 – Anexo 07) 
Risco Químico: Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 
Risco Químico: Hidrocarbonetos e outros compostos do carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 
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6.2.71.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Físico: Ruído contínuo e intermitente (NR 15 – Anexo 01) 
A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e operações insalubres, pode acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral.  
A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 
 

Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 

Nível equivalente (Leq) 89,6 dB (A) 4 horas 

O nível de ruído encontrado na jornada diária de trabalho foi superior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de 8 horas. É obrigatória a utilização de protetor auricular durante 
toda a jornada de trabalho. 
 

Risco Físico: Radiações Não Ionizantes (NR 15 – Anexo 7) 
A exposição prolongada às radiações ocasionadas pela atividade de solda, 
sem a devida proteção, pode ocasionar queimadura de retina, câncer de pele 
e esterilidade. Recomenda-se o uso de escudo ou mascara de solda, luvas, 
avental e perneira de raspa de couro. Recomenda-se também que sejam 
colocados biombos quando forem realizadas em locais que exponham outros 
funcionários. Operações em solda; 

Risco Químico: Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 
As atividades de solda devem ser realizadas em locais com boa ventilação. A 
exposição aos fumos de solda, sem as devidas proteções, pode ocasionar 
pneumoconiose, bronquite crônica, intoxicações e gastrite.  
Recomenda-se o uso de proteção respiratória com filtro químico contra 
fumos de solda. 
 

Risco Químico: Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono 
A avaliação qualitativa do risco químico segue o Anexo 13 da NR 15 – 
Atividades e operações insalubres. 
O contato com graxas e óleos minerais, ocorre nos trabalhos de manuseio 
de chapas e peças metálicas, que permanecem recobertas por uma camada 
de óleo para sua melhor conservação, poderá acarretar problemas na pele 
dos funcionários, como dermatoses e dermatites de contato. Além das 
reações irritativas e alérgicas que causa, predispõe ainda à lesões 
cancerígenas na pele humana. 

Durante a realização de trabalhos que exponham os funcionários ao contato 
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com graxas e óleos minerais, recomenda-se o uso de luvas e aventais 
impermeáveis. 

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

 

6.2.72 FUNÇÃO 

AUXILIAR DE SOLDADOR  

6.2.72.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Lixamento de peças; trabalhos de solda MIG e eletrodo; corte furação 
e preparação do material; operação da ponte rolante; soldagem de 
painel de silo; fabricação de prensas; montagem do equipamento na 
obra. 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Lixadeira manual, furadeira, esmeril, parafusadeira elétrica, aparelho de 
solda elétrica, ferramentas manuais em geral 

 

 

Riscos ambientais presentes: 
Risco Físico: Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 
Risco Físico: Radiações Não-Ionizantes (NR 15 – Anexo 07) 
Risco Químico: Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 
Risco Químico: Hidrocarbonetos e outros compostos do carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 
 



 

 

105 

6.2.72.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 
DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

 
Risco Físico: Ruído contínuo e intermitente (NR 15 – Anexo 01) 
A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e operações insalubres, pode acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral.  
A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 
 

Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 

Nível equivalente (Leq) 91,3 dB (A) 3 horas 

O nível de ruído encontrado na jornada diária de trabalho foi superior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de 8 horas. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante atividades nas proximidades de equipamentos 
ruidosos, pois o nível de ruído excede ao limite de tolerância para 8 horas 
diárias. 
 
Risco Físico: Radiações Não Ionizantes (NR 15 – Anexo 7). 
A exposição prolongada às radiações ocasionadas pela atividade de solda, 
sem a devida proteção, pode ocasionar queimadura de retina, câncer de pele 
e esterilidade. Recomenda-se o uso de escudo ou mascara de solda, luvas, 
avental e perneira de raspa de couro. Recomenda-se também que sejam 
colocados biombos quando forem realizadas em locais que exponham outros 
funcionários. 
 
Risco Químico: Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 
As atividades de solda devem ser realizadas em locais com boa ventilação. A 
exposição aos fumos de solda, sem as devidas proteções, pode ocasionar 
pneumoconiose, bronquite crônica, intoxicações e gastrite.  
Recomenda-se o uso de proteção respiratória com filtro químico contra 
fumos de solda. 
 
Risco Químico: Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono 
A avaliação qualitativa do risco químico segue o Anexo 13 da NR 15 – 
Atividades e operações insalubres. 
O contato com graxas e óleos minerais, ocorre nos trabalhos de manuseio 
de chapas e peças metálicas, que permanecem recobertas por uma camada 
de óleo para sua melhor conservação, poderá acarretar problemas na pele 
dos funcionários, como dermatoses e dermatites de contato. Além das 
reações irritativas e alérgicas que causa, predispõe ainda à lesões 
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cancerígenas na pele humana. 
Durante a realização de trabalhos que exponham os funcionários ao contato 
com graxas e óleos minerais, recomenda-se o uso de luvas e aventais 
impermeáveis. 
 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  
 

6.2.73 COMPRAS 

6.2.74 FUNÇÃO 

CHEFE DE SEÇÃO  

 

6.2.74.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Atendimento a clientes; cotação de compras; verificação de materiais 
dentro da área do almoxarifado; recebimento de gases sob alta 
pressão ( criogênicos ). 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Telefone, computador, fax, impressora, calculadora, trena, materiais de 
escritório em geral. 

 

Riscos ambientais: 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 
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6.2.74.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

 

6.2.75 PCP  

 

 

6.2.76 FUNÇÃO 

 TÉCNICO MECÂNICO e AUXILIAR DE MECANICA  

6.2.76.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

 

Atividades: 

� Realização de projetos; elaboração de orçamentos; solicitação de 
compras; acompanhamento do produto na fabricação; 
acompanhamento dos trabalhos; atendimento ao cliente; contatos 
com fornecedores. 
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Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Computador, impressora, máquina de calcular, telefone, ploter e acessórios 
de escritório em geral. 
 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Físico: Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

6.2.76.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

 
Risco Físico: Ruído contínuo e intermitente (NR 15 – Anexo 01) 
Durante as atividades de circulação no ambiente de produção e 
acompanhamento de obras externas, estes funcionários estão expostos aos 
níveis de ruídos existentes nestes locais. A exposição ao ruído acima do 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 01 da NR 15 – Atividades e 
operações insalubres, pode acarretar estresse psíquico, dores de cabeça e 
PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao longo da vida laboral. 

Porém, tal exposição não se dá de modo habitual e permanente, ocorrendo 
em situações específicas, intercaladas com os demais trabalhos realizados 
pelo colaborador. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante atividades com equipamentos ruidosos ou nas 
suas proximidades, pois em alguns momentos o nível de ruído pode exceder 
ao limite de tolerância. 

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  
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6.2.77 ENGENHARIA DO PRODUTO  

6.2.78 FUNÇÃO 

 TÉCNICO MECÂNICO  

6.2.78.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Realização de projetos; elaboração de orçamentos; solicitação de 
compras; acompanhamento do produto na fabricação; 
acompanhamento dos trabalhos; atendimento ao cliente; contatos 
com fornecedores. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Computador, impressora, máquina de calcular, telefone, ploter e acessórios 
de escritório em geral. 
 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Físico: Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

6.2.78.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

 
Risco Físico: Ruído contínuo e intermitente (NR 15 – Anexo 01) 
Durante as atividades de circulação no ambiente de produção e 
acompanhamento de obras externas, estes funcionários estão expostos aos 
níveis de ruídos existentes nestes locais. A exposição ao ruído acima do 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 01 da NR 15 – Atividades e 
operações insalubres, pode acarretar estresse psíquico, dores de cabeça e 
PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao longo da vida laboral. 

Porém, tal exposição não se dá de modo habitual e permanente, ocorrendo 
em situações específicas, intercaladas com os demais trabalhos realizados 
pelo colaborador. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante atividades com equipamentos ruidosos ou nas 
suas proximidades, pois em alguns momentos o nível de ruído pode exceder 
ao limite de tolerância. 
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Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

6.2.79 FUNÇÃO 

 DESENHISTA DE LAYOUTS  

6.2.79.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Realização de projetos; elaboração de orçamentos; solicitação de 
compras; acompanhamento do produto na fabricação; 
acompanhamento dos trabalhos; atendimento ao cliente; contatos 
com fornecedores. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 
Computador, impressora, máquina de calcular, telefone, ploter e acessórios 
de escritório em geral. 
 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Físico: Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01). 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

6.2.79.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

 

 
Risco Físico: Ruído contínuo e intermitente (NR 15 – Anexo 01) 
Durante as atividades de circulação no ambiente de produção e 
acompanhamento de obras externas, estes funcionários estão expostos aos 



 

 

111 

níveis de ruídos existentes nestes locais. A exposição ao ruído acima do 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 01 da NR 15 – Atividades e 
operações insalubres, pode acarretar estresse psíquico, dores de cabeça e 
PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao longo da vida laboral. 

Porém, tal exposição não se dá de modo habitual e permanente, ocorrendo 
em situações específicas, intercaladas com os demais trabalhos realizados 
pelo colaborador. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante atividades com equipamentos ruidosos ou nas 
suas proximidades, pois em alguns momentos o nível de ruído pode exceder 
ao limite de tolerância. 

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

6.2.80 FUNÇÃO 

 PROJETISTA  

6.2.80.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Projetos de peças; acompanhamento na produção; acompanhamento 
na fabricação; levantamento de peças. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Computador, impressora, telefone, trena, calculadora, materiais de escritório 
em geral. 

 

 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Físico: Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 
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6.2.80.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Durante as atividades de circulação no ambiente de produção, este 
funcionário está exposto aos níveis de ruídos existentes nestes locais. A 
exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 01 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres podem acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral. 

Porém, tal exposição não se dá de modo habitual e permanente, ocorrendo 
em situações especificas, intercaladas com os demais trabalhos realizados 
pelo colaborador. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante atividades com equipamentos ruidosos ou nas 
suas proximidades, pois em alguns momentos o nível de ruído pode exceder 
ao limite de tolerância. 

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

 

6.2.81 FUNÇÃO 

 ASSISTENTE TÉCNICO  

6.2.81.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 
AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Elaboração de manuais procedimentos; visita os clientes. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 
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Computador, impressora, telefone, materiais de escritório em geral. 

 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Físico: Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

6.2.81.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Físico – Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Durante as atividades de circulação no ambiente de produção, este 
funcionário está exposto aos níveis de ruídos existentes nestes locais. A 
exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 01 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres podem acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral. 

Porém, tal exposição não se dá de modo habitual e permanente, ocorrendo 
em situações especificas, intercaladas com os demais trabalhos realizados 
pelo colaborador. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante atividades com equipamentos ruidosos ou nas 
suas proximidades, pois em alguns momentos o nível de ruído pode exceder 
ao limite de tolerância. 

 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  
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6.2.82 GERENCIA INDÚSTRIA FABRICAÇÃO  

6.2.83 FUNÇÃO 

SUPERVISOR DE MONTAGENS INDÚSTRIA.  

6.2.83.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Gerencia a entrega dos pedidos; viagens para entrega de pedidos aos 
clientes; supervisiona a montagem dos equipamentos; supervisiona a 
fabricação dos pedidos na indústria; atendimento aos clientes, quando 
necessário. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Computador, impressora, telefone, trena, materiais de escritório. 

 

Riscos ambientais presentes: 
Risco Físico: Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo  

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 
 

6.2.83.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Físico: Ruído contínuo e intermitente (NR 15 – Anexo 01) 
A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e operações insalubres, pode acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral.  
A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 

Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 

Nível equivalente (Leq) 90,7 dB (A) 5 horas 

O nível de ruído encontrado na jornada diária de trabalho foi superior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de 8 horas. É obrigatória a utilização de protetor auricular durante 
toda a jornada de trabalho. 
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Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

6.2.84 FUNÇÃO 

ENGENHEIRO MECÂNICO  
 

6.2.84.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Elaboração de projetos; supervisão da montagem e manutenção de 
maquinas e equipamentos na empresa e em obras; auxílio na 
montagem; prestação de assistência técnica aos clientes. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 
Computador, impressora, telefone, ferramentas manuais. 
 

Riscos ambientais presentes: 
Risco Físico: Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 
 

6.2.84.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

 
Risco Físico: Ruído contínuo e intermitente (NR 15 – Anexo 01) 
Durante as atividades de circulação no ambiente de produção e 
acompanhamento de obras externas, este funcionário está exposto aos 
níveis de ruídos existentes nestes locais. A exposição ao ruído acima do 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 01 da NR 15 – Atividades e 
operações insalubres, pode acarretar estresse psíquico, dores de cabeça e 
PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao longo da vida laboral. 
Porém, tal exposição não se dá de modo habitual e permanente, ocorrendo 
em situações específicas, intercaladas com os demais trabalhos realizados 
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pelo colaborador. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante atividades com equipamentos ruidosos ou nas 
suas proximidades, pois em alguns momentos o nível de ruído pode exceder 
ao limite de tolerância. 
 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  

 

6.2.85 INOX  

 

 

6.2.86 FUNÇÃO 

SOLDADOR PD I,II e III E AUXILIAR SOLDADOR 

6.2.86.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Operações em solda; montagem de peças e estruturas; solda em geral 
(MIG, MAG, eletrodo revestido, oxiacetilênica, submerso); 
acabamentos de produtos e peças; corte de chapas com maçarico; 
soldagem com arame tubular; limpeza e organização do local de 
trabalho. 
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Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 
Furadeiras, lixadeira, ferramentas manuais em geral, aparelho de solda 
elétrica e esmeril. 

Riscos ambientais presentes: 
Risco Físico: Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 
Risco Físico: Radiações Não-Ionizantes (NR 15 – Anexo 07) 
Risco Químico: Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 
Risco Químico: Hidrocarbonetos e outros compostos do carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 
 

6.2.86.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Físico: Ruído contínuo e intermitente (NR 15 – Anexo 01) 
A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e operações insalubres, pode acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral.  
A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 
 

Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 

Nível equivalente (Leq) 89,6 dB (A) 4 horas 

O nível de ruído encontrado na jornada diária de trabalho foi superior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de 8 horas. É obrigatória a utilização de protetor auricular durante 
toda a jornada de trabalho. 

Risco Físico: Radiações Não - Ionizantes (NR 15 – Anexo 7) 
A exposição prolongada às radiações ocasionadas pela atividade de solda, 
sem a devida proteção, pode ocasionar queimadura de retina, câncer de pele 
e esterilidade. Recomenda-se o uso de escudo ou mascara de solda, luvas, 
avental e perneira de raspa de couro. Recomenda-se também que sejam 
colocados biombos quando forem realizadas em locais que exponham outros 
funcionários. 

Risco Químico: Fumos Metálicos (NR 15 – Anexo 13) 
As atividades de solda devem ser realizadas em locais com boa ventilação. A 
exposição aos fumos de solda, sem as devidas proteções, pode ocasionar 
pneumoconiose, bronquite crônica, intoxicações e gastrite.  
Recomenda-se o uso de proteção respiratória com filtro químico contra 
fumos de solda. 
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Risco Químico: Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono 
A avaliação qualitativa do risco químico segue o Anexo 13 da NR 15 – 
Atividades e operações insalubres. 
O contato com graxas e óleos minerais, ocorre nos trabalhos de manuseio 
de chapas e peças metálicas, que permanecem recobertas por uma camada 
de óleo para sua melhor conservação, poderá acarretar problemas na pele 
dos funcionários, como dermatoses e dermatites de contato. Além das 
reações irritativas e alérgicas que causa, predispõe ainda à lesões 
cancerígenas na pele humana. 
Durante a realização de trabalhos que exponham os funcionários ao contato 
com graxas e óleos minerais, recomenda-se o uso de luvas e aventais 
impermeáveis. 
 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  
 

6.2.87  FUNÇÃO 

CHEFE DE SEÇÃO  

6.2.87.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Recebimento de projetos; distribuição de serviços; controle de 
qualidade; controle de prazo; serviços em geral. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Calculadora, materiais de escritório. 

Riscos ambientais presentes: 

Risco Físico: Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Químico: Hidrocarbonetos e outros compostos do carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 
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Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 

 

6.2.87.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 

Risco Físico: Ruído contínuo e intermitente (NR – Anexo 01) 

A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 
01 da NR 15 – Atividades e operações insalubres, pode acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida por Ruído) ao 
longo da vida laboral. 

 

A avaliação quantitativa segue a tabela abaixo: 

Nível Valor Medido Máxima Exposição Diária 

Nível Equivalente (Leq)  92.0 dB(A) 3 Horas 

O nível de ruído encontrado na jornada diária de trabalho foi superior ao 
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição 
diária de 8 horas. É obrigatória a utilização de protetor auricular durante 
toda a jornada de trabalho. 

Risco Químico – Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (NR 15 – 
Anexo 13) 

A avaliação qualitativa do risco químico segue o Anexo 13 da NR 15 – 
Atividades e Operações Insalubres. 

O contato com graxas e óleos minerais, presente nos materiais, peças e 
ferramentas manipuladas, poderá acarretar problemas na pele dos 
funcionários, como dermatoses e dermatites de contato. Além das reações 
irritativas e alérgicas que causa, predispõe ainda à lesões cancerígenas na 
pele humana. 

Durante a realização de trabalhos que exponham os funcionários ao contato 
com graxas e óleos minerais, recomenda-se o uso de luvas de látex ou 
cremes de proteção dermatológica.  

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  
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6.2.88 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 

  

FUNÇÃO 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

6.2.88.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atividades: 

� Inspeções de segurança nas dependências da empresa; pesquisa e 
cotação de preços de EPI´s; distribuição, avaliação, controle e registro 
dos equipamentos de proteção individual distribuídos aos demais 
colaboradores; realização de orientações e treinamentos de segurança 
tanto com os colaboradores que atuam nas dependências da empresa, 
quanto com os designados para o trabalho em obras externas; 
investigação e estatísticas de acidentes do trabalho; zelo por todos os 
aspectos relacionados a segurança laboral da empresa. 

 

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados: 

Computador, telefone, impressora e acessórios de escritório em geral. 

Riscos ambientais presentes: 
Risco Físico: Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 – Anexo 01) 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada (NR 17) 
 

6.2.88.2 AVALIAÇAO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLANTAÇÃO 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE. 
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Risco Físico: Ruído contínuo e intermitente (NR 15 – Anexo 01) 
Durante as atividades de circulação no ambiente de produção, este 
funcionário está exposto aos níveis de ruídos existentes nestes locais. A 
exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 01 
da NR 15 – Atividades e operações insalubres, pode acarretar estresse 
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao 
longo da vida laboral. 
Porém, tal exposição não se dá de modo habitual e permanente, ocorrendo 
em situações específicas, intercaladas com os demais trabalhos realizados 
pelo colaborador. Como medida preventiva recomenda-se a utilização de 
protetor auricular durante atividades com equipamentos ruidosos ou nas 
suas proximidades, pois em alguns momentos o nível de ruído pode exceder 
ao limite de tolerância. 
 

Risco Ergonômico: Movimentos Repetitivos e Postura Inadequada 
(NR 17) 

Devido as atividades  repetitivas e postura predominantemente ortostática 
(em pé), recomenda-se a realização de pausas, revezamento de tarefas ou 
rodízio de atividades e momentos de alongamentos, manter a coluna ereta, 
flexionando os joelhos ao levantar pesos. Também é fundamental que o 
colaborador não ultrapasse os limites de sua capacidade individual, 
procurando procedimentos seguros sempre que o esforço exigido por sua 
atividade for excessivo.  
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9 RECOMENDAÇÕES 

♦ NR- 1 Disposições Gerais: Cabe ao empregador, entre outras: 

- Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre 
segurança e medicina do trabalho; 

- Elaborar ordens de serviços sobre segurança e medicina do trabalho, 
dando ciência aos empregados dos possíveis riscos no ambiente de trabalho. 

-  Informar aos trabalhadores; 

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

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

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

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

 

♦ NR – 10 Instalações Elétricas: Todas as maquinas e equipamentos que 
utilizem energia elétrica deverão ter aterramento, devendo obedecer ao 
disposto nesta norma. Recomenda-se revisões periódicas em toda a rede 
elétrica, verificando pontos que necessitem de correções adequando-se ao 
estabelecido na NR-10, subitem 10.2. 

 

♦ NR-11 Transporte Movimentação Armazenagem e Manuseio de 
Materiais: 

- Os equipamentos utilizados na movimentação área de materiais, tais como 
talha entre outros deverão ser conservados em perfeitas condições de 
trabalho e ser respeitado a máxima de trabalho permitida. O operador 
devera receber treinamento especifico para a função. 

- Quando estiverem em uso os equipamentos para movimentação área de 
materiais sinalizar e isolar as áreas de riscos durante as operações; 

- O material armazenado devera ser disposto de forma a evitar a obstrução 
de portas equipamentos contra incêndio, saídas de emergência, etc... 

- O material empilhado deverá ficar afastado da estrutura lateral a uma 
distancia de, no mínimo, 50 centímetros; 

- A disposição dos materiais não deverá dificultar o trânsito, a iluminação e o 
acesso às saídas de emergência;  
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- O armazenamento deverá obedecer a requisitos de segurança para cada 
tipo de material. 

 

♦ Recomendação para atividades de levantamento e transporte 
manual de peso  

1- Evitar manejo de cargas acima dos limites máximos recomendados, 
determinados em função de: 

- sexo, faixa etária e postura do trabalhador; 

- forma, dimensões e posição relativa da carga; 

- freqüência de operações e características gerais do ambiente de 
trabalho. 

2- Utilizar técnicas adequadas em função do tipo de carga a ser 
manejada; 

3-   Evitar, dorso curvo para frente e para trás. A coluna vertebral deve 
servir de elemento de suporte e nunca de elemento de articulação; 

4- Evitar utilização dos músculos das costas nas operações de 
movimentos bruscos, perda de equilíbrio, deslizando e passos em falso; 

5-   Evitar, quando do manejo de cargas, dar risadas, espirro ou tosse; 

6-   Evitar movimentos de torção em torno do eixo vertical do corpo; 

7-  Evitar esforços multiplicadores dos esforços atuantes, advindos de 
movimentos bruscos, perda de equilíbrio, deslizando e passos em falso; 

8-   Estar adequadamento vestido para evitar contração dos músculos sob 
a ação do frio, umidade e correntes de ar; 

9- Executar exercícios físicos adequados, dosados e ministrados 
corretamente para fortificar o sistema muscular motor e do dorso; 

10-  Afixar cartazes, indicando instruções adequadas para manejo manual 
de carga; 

11-  Manter a carga na posição mais próxima possível do eixo vertical do 
corpo; 

12-  Procurar distribuir simetricamente a carga; 

13-  Transportar a carga em posição ereta; 

14- Utilizar, quando possível, elementos auxiliares, para diminuir os 
esforços atuantes e facilitar o manejo da carga; 

15-  Movimentar cargas por rolamento, sempre que possível; 

16-  Evitar arranjo inadequado, bem como a falta de ordem do local de 
trabalho como por exemplo: empilhamento incorreto de materiais, vias 
de circulação obstruída, pranchas e escadas em más condições, etc.; 

17-   Selecionar adequadamente o pessoal que executar operações no 
manejo manual de cargas. 
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♦ NR-12 Maquinas e equipamentos: Recomenda-se a realização de 
manutenção periódicas nas maquinas e equipamentos com emissão de 
laudos de modo a prevenir acidentes. 

 

♦ NR-17 Ergonomia: POSIÇÃO PREDOMINANTE DE PÉ: Recomenda-
se que os que os colaboradores procurem manter-se na posição 
anatômica, ou seja, coluna reta de modo a evitar possíveis problemas 
de coluna, sugere-se que os colaboradores façam pequenos intervalos 
de descanso em posição diferente da de trabalho. POSIÇÃO 
PREDOMINANTE SENTADA: Os postos de trabalho que os 
colaboradores permanecem sentados sugere-se o uso de cadeiras 
ergonômicas com acento e encosto ajustáveis. Em atividades com o 
computador deve-se posicionar o monitor 50 a 60 centimetros dos 
olhos; o topo do monitor deve estar na altura dos olhos ou ligeiramente 
abaixo; a sala deve estar bem iluminada; minimizar os reflexos na tela 
alterando a posição do monitor ou das luzes; evitar o ofuscamento; 
cuidar com as luzes incidindo direto sobre os olhos ( como luminárias de 
mesa); se necessário, utilizar um filtro anti-reflexo na tela do 
computador, descanso periódicos são importantes recomenda-se uma 
pausa de 10 minutos para cada 50 minutos trabalhados. O uso do 
computador requer longos períodos com a cabeça, olhos e corpo 
imóveis, o que costuma ser fatigante. 
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Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características 
psicofisiológicas dos trabalhadores cabe ao empregador realizar a 
analise ergonômica do trabalho devendo a mesma abordar, no mínimo, 
as condições de trabalho conforme estabelecido na NR-17, subitem 
17.1.2. 

 

♦ NR-23 Proteção contra incêndio: A distribuição de extintores devera 
ser de acordo com o PPCI ( Plano de Proteção Contra Incêndio) da 
empresa. 

 

Inspeção: Mensalmente deverá ser realizado inspeção visual dos 
extintores de incêndio, verificando –se seu aspecto externo, os lacres, 
os manômetros e os bicos das válvulas se não estão entupidos. 

 

Localização: Os extintores deverão ser colocados em local de fácil 
visualização e acesso e onde haja menos probabilidade de fogo 
bloquear o seu acesso, sendo que a parte superior não devera ser 
fixada a mais de 1,60 m acima do piso. Os extintores não deverão ser 
localizados nas paredes de escadas. 

 

Sinalização: Os locais destinados aos extintores devem ser sinalizados 
por um circulo vermelho ou por uma seta larga, vermelha com bordas 
amarelas. Devera ser pintada de vermelho uma área de no mínimo 1,00 
m (um metro) x do piso embaixo do extintor, a qual não poderá ser 
obstruída por forma nenhuma. 

 

 

Treinamento: Deverão ser feitos periodicamente exercícios de alerta e 
combate ao fogo, sob direção de pessoas capazes , como se fosse caso 
real de incêndio. 
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MÉTODO DE DISTRIBUIÇÃO DE EXTINTORES 

Área coberta 
p/unidade de 
extintores em m2 

Risco de fogo Classe de 
ocupação 
(segundo tarifa 
de seguro IRB*) 

Distância máxima 
a ser percorrida 
em metros 

500 

 

Pequeno “A” -01 e 02 20 

250 

 

Médio “B” -02, 04, 05 e 

06 

10 

150 Grande “C” -07, 08, 09, 10, 

11, 12 e 13 

10 

 

 Instituto de Resseguros do Brasil 

 

Classes de Fogo: 

 

“A” - materiais sólidos (papel, tecidos, madeira, etc...) 

 

“B” - Gases / Líquidos inflamáveis 

 

“C” - Equipamentos elétricos energizados 

 

“D” - Metais pirofóricos e ligas (extintores em pó químico especial) 

 



쟰�

 

 

127 

Demarcação de Extintores 

(medidas em centímetros) 

 

 

                                            EXTINTOR                                                      10             18 

 

 

 

 

 

 

  

 

                 (até) 

                                                160  

 

                       Piso 

 

 

                                     60                100 

 

     60 

   100   

SINALIZAÇÃO A SER PINTADA NO PISO SOB TODOS OS EXTINTORES. 

                                                               Posição do Extintor 

                10 

                10 

 

 

                60     

         

                 10      Piso Antiderrapante 

                 10 

 

         1010             60            1010 
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♦ NR-26 Sinalização de Segurança: Adoção de sinalização de 
segurança com objetivos de prevenir acidentes, identificando os 
equipamentos de segurança, delimitando áreas e advertindo contra 
riscos. 
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10 REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PPRA. 

10.1 REGISTRO 

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

constituindo-se no banco de dados com o histórico administrativo e técnico 

do desenvolvimento do PPRA. 

 

10.2 MANUTENÇÃO 

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

cumprimento das metas estipuladas no cronograma; 

b) Monitoramento periódico para avaliar a eficiência do programa e as 

medidas de controle implantadas; 

c) Controle médico, através dos resultados dos exames, para avaliar a 

eficácia do programa. 

 

10.3 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

As ações propostas no 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 a prevenção 

e/ou atenuação dos mesmos. 

Todos os dados estarão à disposição dos empregados, seus representantes 

legais e órgãos competentes, em arquivo da empresa. 
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10.4 PLANEJAMENTO 

De acordo com o planejamento anual, as metas e as prioridades da 

empresa, o cronograma de execução está definido a seguir: 

AÇÃO 

                           TEMPO 

Jan 
12 

Fev 
12 

Mar 
12 

Abr 
12 

Mai 
12 

Jun 
12 

Jul 
12 

Ago 
12 

Set 
11 

Out 
11 

Nov 
11 

Dez 
11 

Antecipação e reconhecimento 
dos riscos ambientais na 
empresa 

        x    

Avaliação dos riscos 
ambientais 

        x    

Implementação das medidas 
de controle: 

♦ Realização dos exames 
periódicos (clínico e 
complementar, conforme 
PCMSO) 

♦ Palestras 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

x 

 

 

x 

 

 

 

 

 



�
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11 CONCLUSÃO 

Buscando atender às determinações legais, conclui-se o presente 

trabalho salientando-se a necessidade de avaliações periódicas das 

atividades e das modificações propostas de maneira a identificar novos 

riscos. É importante salientar que a empresa THOR MÁQUINAS E 

MONTAGENS LTDA, 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. 

Para tanto, a PROTEGE 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 12 meses. 

 

Santa Maria, Setembro de 2011. 

 

 

              Zoé Dalmora                                                   Nilson Dias 

Médico do Trabalho e Coordenador                         Técnico em Segurança do Trabalho 

          do PPRA e PCMSO 
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13 ANEXOS 

ANEXO 1 - AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DOS ÍNDICES DE ILUMINAMENTO 

- SEGUNDO NR 17 E NBR 5413 - 

SETOR SALA/LOCAL MEDIDO (LUX) 
RECOMENDADO 

(LUX) 

Ambiente Geral  1330  300  
RECEPÇÃO 

Mesa/Pc  1341  500  

Ambiente Geral  506 300  

1 Mesa/Pc  870  500  

2 Mesa/Pc  487  500  

Sala  349  300  

3 Mesa/Pc  298  500  

4 Mesa/Pc  379  500  

 VENDAS  

5 Mesa/Pc  510 500  

DIREÇÃO  Sala Diretor  1038  300  

Ambiente Geral  878 300  

1 Mesa/comp. 597  500  

2 Mesa/comp. 775  500  

3 Mesa/comp. 786  500  

4 Mesa/comp. 998  500  

CONTABILIDADE 

5 Mesa/comp. 708  500  

Ambiente Geral  813  300  
ADMINISTRATIVO  

Mesa/comp. 728  500  

Ambiente Geral  675  300  

1 Mesa/comp. 548  500  

2 Mesa/comp. 456  500  
FINANCEIRO  

3 Mesa/comp. 560  500  
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COPA Ambiente Geral  343  300  

SEG. TRABALHO Ambiente Geral  826  300  

Ambiente Geral  1406  300  

1 Mesa/comp. 1120  500  ENG. APLICAÇÃO 

2 Mesa/comp. 915  500  

Ambiente Geral  1278  300  

1 Mesa/comp. 520  500  

2 Mesa/comp. 697  500  
COMPRAS 

3 Mesa           425  300  

Ambiente Geral  640  300  
EXPEDIÇÃO 

Mesa  410  500  

Ambiente Geral 997 300  

1 Mesa/comp. 217 500  PCP 

2 Mesa/comp. 197  500  

Ambiente Geral 624  300  

1 Mesa/comp. 711 500  

2 Mesa de Reuniões 613  300  

3 Mesa/comp. 1128 500  

4 Mesa/comp. 723  500  

5 Mesa  429  300  

6 Mesa  873  300  

7 Mesa  1236 300  

8 Mesa  944  300  

9 Mesa  880  300  

ENGENHARIA 

PRODUTO  

Sala de cortar papel  560  300  

Ambiente Geral  720  300  
ESCRITÓRIO  

Mesa/computador 548  500  

ALMOXARIFADO Ambiente Geral  324   300  
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1 Mesa/comp. 193 500  

2 Mesa  260  300  

Ambiente Geral  606  400  

Bancada/Computador  132  500  ALMOXARIFADO 

Bancada  350  300  

Ambiente Geral  1114   300  

Mesa/esmeril  690  300  

Mesa/geral  453   300  

Mesa/comp. 423 500  

Mesa  513 300  

1 Mesa/comp. 667 500  

2 Mesa/comp. 479 500  

3 Mesa/comp. 543 500  

Setor de Montagem 

(Elétrica) l 
1300  300  

Setor de Montagem 

(Elétrica) Bancada l 

1570  

1700  

300  

300  

Setor de Montagem 

(Elétrica) Bancada l 
1700  300  

Setor de Montagem ll 

(Elétrica)  
300  300  

ENG. ELÉTRICA 

Setor de Montagem ll 

(Elétrica) Mesa 
155  300  

Ambiente Geral  1558  300  

Dispensa  236  200  

Fogão  469   200  

Forno  627   200  

REFEITÓRIO  

Fritadeira  288  200  

MONTAGEM II  Ambiente Geral  260 a 401  500  
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INOX  Ambiente Geral  198 a 155  500  

1 Torno  631  200  

2 Torno  521  200  

3 Torno  487  200  

4 Torno  310  200  

5 Torno  569  200  

6 Torno  630  200  

7 Torno  251  200  

1 Furadeira  423  200  

Plaina  336  200  

2 Furadeira 423  200  

1 Freza  576 200  

3 Furadeira  612  200  

2 Fresa  483  200  

2 Fresa  198  200  

8 Torno  282  200  

9 Torno  1054  200  

10 Torno  211 a 340  200  

11 Torno  342  200  

USINAGEM  

12 Torno  630 a 278  200  

MONTAGEM I Maquina Rosca 539  200  

Dobradeira  657  200  

Dobradeira  881  200  

Serra tico-tico  99 a 338  200  

Calandra  554  200  

Prensa  1107  200  

Guilhotina  226  200  

Guilhotina  721 200  

 

 

PREPARAÇÃO 

Máq. Oxicorte  1058  200  
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CALDEIRARIA  Ambiente Geral  591 a 924 200  

PINTURA Ambiente Geral 930  200  
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ANEXO 2 - AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DOS ÍNDICES DE RUÍDO 

- SEGUNDO NR 15 – ANEXO 1- 

 

AVALIAÇÕES FEITAS COM O DOSIMETRO 
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Empresa: Thor Maquinas e Montagens LTDA 

Endereço:  Estrada Francisco Viterbo Borges s/n° - Bairro Minuano – Santa Maria 

/ RS 

S/N 

Bairro: Minuano Cidade: Santa Maria Estado: RS  CEP. 97100-000  Fone: (55) 3211-1515 

Ramo de Atividade:  Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral . 

Área/Setor: Expedição  N.º de funcionários: 06 

Equipamentos geradores de ruído: Empilhadeira e ruído de fundo. 

Outras fontes geradoras de ruído: maquinas e equipamentos da produção. 

DOSIMETRIA 

Dosímetro: DOS Tipo: 2 Modelo: DOS 500 

Critério  referência (criterium level):85 dB Nível Limiar de Integração (threshold level): 80 dB 

Incremento de Duplicação de Dose (exchange rate ou “q”):  5 dB 

Circuito de Ponderação: “A” Curva de Resposta: “Slow” 

Ligado: 

 (horário) 

Desligado: 

 (horário) 

Tempo de 

Amostra (min) 

Valor de 
Dose (%) 

 Nível Exposição Normalizado dB (A) 

13:19 16:48   03:29 61.83                                                                           81.5 dB (A) 

Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 115 dB (A)?     (    ) sim          (  X  ) não 

Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 140 dB (A)?     (     ) sim          (  X  ) não 

Observações: 

O tempo de medição foi realizado ininterruptamente. SIM 

Nome: Antonio da Rosa Godoi Idade:  

Tempo de trabalho na empresa: 2 anos Tempo na situação acústica atual: 11 anos 

Função efetiva: Operador de Empilhadeira Tempo na função atual:  mesma 

Exposições anteriores (função/equipamento): Sim 

Indice de Atenuação do Protetor Auricular (Fornecido Pelo Fabricante) NRR- SF: 13 dB (A) 



꒰Ӗ
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Empresa: Thor Maquinas e Montagens LTDA 

Endereço:  Estrada Francisco Viterbo Borges s/n° - Bairro Minuano – Santa Maria 

/ RS 

S/N 

Bairro: Minuano Cidade: Santa Maria Estado: RS  CEP. 97100-000  Fone: (55) 3211-1515 

Ramo de Atividade:  Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral . 

Área/Setor: Inox N.º de funcionários: 

Equipamentos geradores de ruído: Esmirilhadeiras, lixadeiras. 

Outras fontes geradoras de ruído: maquinas e equipamentos da produção. 

DOSIMETRIA 

Dosímetro: DOS Tipo: 2 Modelo: DOS 500 

Critério  referência (criterium level):85 dB Nível Limiar de Integração (threshold level): 80 dB 

Incremento de Duplicação de Dose (exchange rate ou “q”):  5 dB 

Circuito de Ponderação: “A” Curva de Resposta: “Slow” 

Ligado: 

 (horário) 

Desligado: 

 (horário) 

Tempo de 

Amostra (min) 

Valor de 
Dose (%) 

 Nível Exposição Normalizado dB (A) 

14:10 17:17   03:07 30.01                                                                                                                                                                       76.3 dB (A) 

Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 115 dB (A)?     (    ) sim          (  X  ) não 

Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 140 dB (A)?     (     ) sim          (  X  ) não 

Observações: 

O tempo de medição foi realizado ininterruptamente. SIM 

Nome: Nei Jorge de Mello Bandeira  Idade: 41 

Tempo de trabalho na empresa: 4 anos Tempo na situação acústica atual: 18 anos 

Função efetiva: Chefe de Sessão  Tempo na função atual:  mesma 

Exposições anteriores (função/equipamento): sim 

Indice de Atenuação do Protetor Auricular (Fornecido Pelo Fabricante) NRR- SF: 13 dB (A) 



㜠΄

 

 

141 

 

Empresa: Thor Maquinas e Montagens LTDA 

Endereço:  Estrada Francisco Viterbo Borges s/n° - Bairro Minuano – Santa Maria 

/ RS 

S/N 

Bairro: Minuano Cidade: Santa Maria Estado: RS  CEP. 97100-000  Fone: (55) 3211-1515 

Ramo de Atividade:  Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral . 

Área/Setor: USINAGEM  N.º de funcionários: 

Equipamentos geradores de ruído: Tornos. 

Outras fontes geradoras de ruído: maquinas e equipamentos da produção. 

DOSIMETRIA 

Dosímetro: DOS Tipo: 2 Modelo: DOS 500 

Critério  referência (criterium level):85 dB Nível Limiar de Integração (threshold level): 80 dB 

Incremento de Duplicação de Dose (exchange rate ou “q”):  5 dB 

Circuito de Ponderação: “A” Curva de Resposta: “Slow” 

Ligado: 

 (horário) 

Desligado: 

 (horário) 

Tempo de 

Amostra (min) 

Valor de 
Dose (%) 

 Nível Exposição Normalizado dB (A) 

13:07 17:03   03:54 80.34                   83.4 dB (A) 

Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 115 dB (A)?     (    ) sim          (  X  ) não 

Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 140 dB (A)?     (     ) sim          (  X  ) não 

Observações: 

O tempo de medição foi realizado ininterruptamente. SIM 

Nome: Rogério Plaglarini Idade: 35 

Tempo de trabalho na empresa: 2 anos  Tempo na situação acústica atual: 7 anos 

Função efetiva: Torneiro Mecânico Tempo na função atual:  mesma 

Exposições anteriores (função/equipamento): 

Indice de Atenuação do Protetor Auricular (Fornecido Pelo Fabricante) NRR- SF: 13 dB (A) 



轀΄
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Empresa: Thor Maquinas e Montagens LTDA 

Endereço:  Estrada Francisco Viterbo Borges s/n° - Bairro Minuano – Santa Maria 

/ RS 

S/N 

Bairro: Minuano Cidade: Santa Maria Estado: RS  CEP. 97100-000  Fone: (55) 3211-1515 

Ramo de Atividade:  Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral . 

Área/Setor: Montagem II N.º de funcionários: 

Equipamentos geradores de ruído: Esmerilhadeiras e lixadeiras. 

Outras fontes geradoras de ruído: maquinas e equipamentos da produção. 

DOSIMETRIA 

Dosímetro: DOS Tipo: 2 Modelo: DOS 500 

Critério  referência (criterium level):85 dB Nível Limiar de Integração (threshold level): 80 dB 

Incremento de Duplicação de Dose (exchange rate ou “q”):  5 dB 

Circuito de Ponderação: “A” Curva de Resposta: “Slow” 

Ligado: 

 (horário) 

Desligado: 

 (horário) 

Tempo de 

Amostra (min) 

Valor de 
Dose (%) 

 Nível Exposição Normalizado dB (A) 

08:22 11:24   03:01 100                                                                                                                      84.00 dB (A) 

Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 115 dB (A)?     (    ) sim          (  X  ) não 

Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 140 dB (A)?     (     ) sim          (  X  ) não 

Observações: 

O tempo de medição foi realizado ininterruptamente. SIM 

Nome:  Idade:  

Tempo de trabalho na empresa:  Tempo na situação acústica atual: 

Função efetiva:  Tempo na função atual:  mesma 

Exposições anteriores (função/equipamento): Não 

Indice de Atenuação do Protetor Auricular (Fornecido Pelo Fabricante) NRR- SF: 13 dB (A) 
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Empresa: Thor Maquinas e Montagens LTDA 

Endereço:  Estrada Francisco Viterbo Borges s/n° - Bairro Minuano – Santa Maria 

/ RS 

S/N 

Bairro: Minuano Cidade: Santa Maria Estado: RS  CEP. 97100-000  Fone: (55) 3211-1515 

Ramo de Atividade:  Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral . 

Área/Setor: Preparação  N.º de funcionários: 

Equipamentos geradores de ruído: Esmerilhadeiras e lixadeiras. 

Outras fontes geradoras de ruído: maquinas e equipamentos da produção. 

DOSIMETRIA 

Dosímetro: DOS Tipo: 2 Modelo: DOS 500 

Critério  referência (criterium level):85 dB Nível Limiar de Integração (threshold level): 80 dB 

Incremento de Duplicação de Dose (exchange rate ou “q”):  5 dB 

Circuito de Ponderação: “A” Curva de Resposta: “Slow” 

Ligado: 

 (horário) 

Desligado: 

 (horário) 

Tempo de 

Amostra (min) 

Valor de 
Dose (%) 

 Nível Exposição Normalizado dB (A) 

13:23 16:23   02:59 4.46                                                                                                                                                                                                                  79.0 dB (A) 

Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 115 dB (A)?     (    ) sim          (  X  ) não 

Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 140 dB (A)?     (     ) sim          (  X  ) não 

Observações: 

O tempo de medição foi realizado ininterruptamente. SIM 

Nome:  Idade:  

Tempo de trabalho na empresa:  Tempo na situação acústica atual: 

Função efetiva:  Tempo na função atual:   

Exposições anteriores (função/equipamento):  

Indice de Atenuação do Protetor Auricular (Fornecido Pelo Fabricante) NRR- SF: 16 dB (A) 



辐΄
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Empresa: Thor Maquinas e Montagens LTDA 

Endereço:  Estrada Francisco Viterbo Borges s/n° - Bairro Minuano – Santa Maria 

/ RS 

S/N 

Bairro: Minuano Cidade: Santa Maria Estado: RS  CEP. 97100-000  Fone: (55) 3211-1515 

Ramo de Atividade:  Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral . 

Área/Setor: Calderaria  N.º de funcionários: 

Equipamentos geradores de ruído:  Esmerilhadeiras e lixadeiras 

Outras fontes geradoras de ruído: maquinas e equipamentos da produção. 

DOSIMETRIA 

Dosímetro: DOS Tipo: 2 Modelo: DOS 500 

Critério  referência (criterium level):85 dB Nível Limiar de Integração (threshold level): 80 dB 

Incremento de Duplicação de Dose (exchange rate ou “q”):  5 dB 

Circuito de Ponderação: “A” Curva de Resposta: “Slow” 

Ligado: 

 (horário) 

Desligado: 

 (horário) 

Tempo de 

Amostra (min) 

Valor de 
Dose (%) 

 Nível Exposição Normalizado dB (A) 

7:42 10:37   02:55 94.7                                                                                                                                                                   78.7 dB (A) 

Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 115 dB (A)?     (    ) sim          (  X  ) não 

Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 140 dB (A)?     (     ) sim          (  X  ) não 

Observações: 

O tempo de medição foi realizado ininterruptamente. SIM 

Nome:  Idade:  

Tempo de trabalho na empresa:  Tempo na situação acústica atual: 

Função efetiva:  Tempo na função atual:   

Exposições anteriores (função/equipamento):  

Indice de Atenuação do Protetor Auricular (Fornecido Pelo Fabricante) NRR- SF: 16 dB (A) 
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"Registros Data Hora dBA " 

 

"1 2011/10/21 07:42:24,0 85.6 " 

"2 2011/10/21 07:43:24,0 88.6 " 

"3 2011/10/21 07:44:24,0 109.5 " 

"4 2011/10/21 07:45:24,0 109.6 " 

"5 2011/10/21 07:46:24,0 111.9 " 

"6 2011/10/21 07:47:24,0 111.2 " 

"7 2011/10/21 07:48:24,0 108.8 " 

"8 2011/10/21 07:49:24,0 111.1 " 

"9 2011/10/21 07:50:24,0 110.2 " 

"10 2011/10/21 07:51:24,0 108.0 " 

"11 2011/10/21 07:52:24,0 108.0 " 

"12 2011/10/21 07:53:24,0 109.4 " 

"13 2011/10/21 07:54:24,0 107.7 " 

"14 2011/10/21 07:55:24,0 94.1 " 

"15 2011/10/21 07:56:24,0 98.3 " 

"16 2011/10/21 07:57:24,0 108.2 " 

"17 2011/10/21 07:58:24,0 110.0 " 

"18 2011/10/21 07:59:24,0 108.8 " 

"19 2011/10/21 08:00:24,0 106.2 " 

"20 2011/10/21 08:01:24,0 107.2 " 

"21 2011/10/21 08:02:24,0 107.9 " 

"22 2011/10/21 08:03:24,0 108.3 " 

"23 2011/10/21 08:04:24,0 106.6 " 

"24 2011/10/21 08:05:24,0 107.1 " 

"25 2011/10/21 08:06:24,0 104.8 " 

"26 2011/10/21 08:07:24,0 102.5 " 

"27 2011/10/21 08:08:24,0 107.1 " 

"28 2011/10/21 08:09:24,0 95.4 " 

"29 2011/10/21 08:10:24,0 96.0 " 

"30 2011/10/21 08:11:24,0 87.4 " 



 

 

146 

"31 2011/10/21 08:12:24,0 91.0 " 

"32 2011/10/21 08:13:24,0 97.3 " 

"33 2011/10/21 08:14:24,0 102.3 " 

"34 2011/10/21 08:15:24,0 98.4 " 

"35 2011/10/21 08:16:24,0 97.0 " 

"36 2011/10/21 08:17:24,0 102.4 " 

"37 2011/10/21 08:18:24,0 88.9 " 

"38 2011/10/21 08:19:24,0 90.2 " 

"39 2011/10/21 08:20:24,0 87.2 " 

"40 2011/10/21 08:21:24,0 106.0 " 

"41 2011/10/21 08:22:24,0 107.8 " 

"42 2011/10/21 08:23:24,0 95.2 " 

"43 2011/10/21 08:24:24,0 98.9 " 

"44 2011/10/21 08:25:24,0 95.6 " 

"45 2011/10/21 08:26:24,0 99.7 " 

"46 2011/10/21 08:27:24,0 86.7 " 

"47 2011/10/21 08:28:24,0 91.0 " 

"48 2011/10/21 08:29:24,0 86.5 " 

"49 2011/10/21 08:30:24,0 90.6 " 

"50 2011/10/21 08:31:24,0 95.1 " 

"51 2011/10/21 08:32:24,0 86.2 " 

"52 2011/10/21 08:33:24,0 104.2 " 

"53 2011/10/21 08:34:24,0 103.7 " 

"54 2011/10/21 08:35:24,0 89.5 " 

"55 2011/10/21 08:36:24,0 108.0 " 

"56 2011/10/21 08:37:24,0 109.5 " 

"57 2011/10/21 08:38:24,0 103.3 " 

"58 2011/10/21 08:39:24,0 87.4 " 

"59 2011/10/21 08:40:24,0 112.3 " 

"60 2011/10/21 08:41:24,0 104.7 " 

"61 2011/10/21 08:42:24,0 100.0 " 

"62 2011/10/21 08:43:24,0 105.0 " 



逐΄
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"63 2011/10/21 08:44:24,0 102.6 " 

"64 2011/10/21 08:45:24,0 92.5 " 

"65 2011/10/21 08:46:24,0 92.3 " 

"66 2011/10/21 08:47:24,0 102.9 " 

"67 2011/10/21 08:48:24,0 105.8 " 

"68 2011/10/21 08:49:24,0 106.2 " 

"69 2011/10/21 08:50:24,0 108.0 " 

"70 2011/10/21 08:51:24,0 105.5 " 

"71 2011/10/21 08:52:24,0 109.4 " 

"72 2011/10/21 08:53:24,0 109.4 " 

"73 2011/10/21 08:54:24,0 110.9 " 

"74 2011/10/21 08:55:24,0 108.4 " 

"75 2011/10/21 08:56:24,0 96.7 " 

"76 2011/10/21 08:57:24,0 93.0 " 

"77 2011/10/21 08:58:24,0 90.7 " 

"78 2011/10/21 08:59:24,0 91.1 " 

"79 2011/10/21 09:00:24,0 89.2 " 

"80 2011/10/21 09:01:24,0 98.5 " 

"81 2011/10/21 09:02:24,0 94.4 " 

"82 2011/10/21 09:03:24,0 90.9 " 

"83 2011/10/21 09:04:24,0 91.9 " 

"84 2011/10/21 09:05:24,0 95.1 " 

"85 2011/10/21 09:06:24,0 101.0 " 

"86 2011/10/21 09:07:24,0 108.6 " 

"87 2011/10/21 09:08:24,0 91.2 " 

"88 2011/10/21 09:09:24,0 95.0 " 

"89 2011/10/21 09:10:24,0 96.4 " 

"90 2011/10/21 09:11:24,0 101.8 " 

"91 2011/10/21 09:12:24,0 95.1 " 

"92 2011/10/21 09:13:24,0 103.6 " 

"93 2011/10/21 09:14:24,0 100.3 " 

"94 2011/10/21 09:15:24,0 103.8 " 
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"95 2011/10/21 09:16:24,0 101.0 " 

"96 2011/10/21 09:17:24,0 92.7 " 

"97 2011/10/21 09:18:24,0 103.6 " 

"98 2011/10/21 09:19:24,0 94.6 " 

"99 2011/10/21 09:20:24,0 95.7 " 

"100 2011/10/21 09:21:24,0 87.8 " 

"101 2011/10/21 09:22:24,0 89.9 " 

"102 2011/10/21 09:23:24,0 96.7 " 

"103 2011/10/21 09:24:24,0 107.4 " 

"104 2011/10/21 09:25:24,0 92.0 " 

"105 2011/10/21 09:26:24,0 92.2 " 

"106 2011/10/21 09:27:24,0 92.4 " 

"107 2011/10/21 09:28:24,0 92.1 " 

"108 2011/10/21 09:29:24,0 95.3 " 

"109 2011/10/21 09:30:24,0 88.8 " 

"110 2011/10/21 09:31:24,0 94.5 " 

"111 2011/10/21 09:32:24,0 103.3 " 

"112 2011/10/21 09:33:24,0 93.0 " 

"113 2011/10/21 09:34:24,0 92.5 " 

"114 2011/10/21 09:35:24,0 89.3 " 

"115 2011/10/21 09:36:24,0 111.5 " 

"116 2011/10/21 09:37:24,0 107.4 " 

"117 2011/10/21 09:38:24,0 90.0 " 

"118 2011/10/21 09:39:24,0 103.2 " 

"119 2011/10/21 09:40:24,0 101.3 " 

"120 2011/10/21 09:41:24,0 110.8 " 

"121 2011/10/21 09:42:24,0 87.5 " 

"122 2011/10/21 09:43:24,0 88.7 " 

"123 2011/10/21 09:44:24,0 84.3 " 

"124 2011/10/21 09:45:24,0 93.2 " 

"125 2011/10/21 09:46:24,0 93.6 " 

"126 2011/10/21 09:47:24,0 105.6 " 



遠΄

 

 

149 

"127 2011/10/21 09:48:24,0 99.0 " 

"128 2011/10/21 09:49:24,0 99.5 " 

"129 2011/10/21 09:50:24,0 97.2 " 

"130 2011/10/21 09:51:24,0 95.0 " 

"131 2011/10/21 09:52:24,0 93.7 " 

"132 2011/10/21 09:53:24,0 100.9 " 

"133 2011/10/21 09:54:24,0 92.5 " 

"134 2011/10/21 09:55:24,0 102.1 " 

"135 2011/10/21 09:56:24,0 102.5 " 

"136 2011/10/21 09:57:24,0 105.6 " 

"137 2011/10/21 09:58:24,0 96.1 " 

"138 2011/10/21 09:59:24,0 97.1 " 

"139 2011/10/21 10:00:24,0 100.8 " 

"140 2011/10/21 10:01:24,0 105.6 " 

"141 2011/10/21 10:02:24,0 87.7 " 

"142 2011/10/21 10:03:24,0 97.8 " 

"143 2011/10/21 10:04:24,0 97.5 " 

"144 2011/10/21 10:05:24,0 95.0 " 

"145 2011/10/21 10:06:24,0 109.3 " 

"146 2011/10/21 10:07:24,0 92.0 " 

"147 2011/10/21 10:08:24,0 103.0 " 

"148 2011/10/21 10:09:24,0 96.6 " 

"149 2011/10/21 10:10:24,0 109.5 " 

"150 2011/10/21 10:11:24,0 91.3 " 

"151 2011/10/21 10:12:24,0 95.8 " 

"152 2011/10/21 10:13:24,0 94.8 " 

"153 2011/10/21 10:14:24,0 94.1 " 

"154 2011/10/21 10:15:24,0 90.1 " 

"155 2011/10/21 10:16:24,0 97.2 " 

"156 2011/10/21 10:17:24,0 97.1 " 

"157 2011/10/21 10:18:24,0 94.4 " 

"158 2011/10/21 10:19:24,0 98.2 " 
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"159 2011/10/21 10:20:24,0 102.6 " 

"160 2011/10/21 10:21:24,0 109.3 " 

"161 2011/10/21 10:22:24,0 114.8 " 

"162 2011/10/21 10:23:24,0 102.3 " 

"163 2011/10/21 10:24:24,0 107.0 " 

"164 2011/10/21 10:25:24,0 91.4 " 

"165 2011/10/21 10:26:24,0 87.5 " 

"166 2011/10/21 10:27:24,0 86.2 " 

"167 2011/10/21 10:28:24,0 85.8 " 

"168 2011/10/21 10:29:24,0 85.4 " 

"169 2011/10/21 10:30:24,0 85.6 " 

"170 2011/10/21 10:31:24,0 92.4 " 

"171 2011/10/21 10:32:24,0 94.4 " 

"172 2011/10/21 10:33:24,0 93.6 " 

"173 2011/10/21 10:34:24,0 94.4 " 

"174 2011/10/21 10:35:24,0 93.0 " 

"175 2011/10/21 10:36:24,0 87.5 " 

"176 2011/10/21 10:37:24,0 82.5 " 

 

"*****THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA" 

"*****" 

"*****CALDERARIA 21/10/2011" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



邰΄
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ANEXO 9 – ANEXO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

 

  Eu, abaixo assinado, declaro que recebi o PPRA - 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, conforme previsto na 

Norma Regulamentadora nº 9 - NR 9, da portaria 3.214/78.  
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THOR MÁQUINAS E MONTAGENS LTDA. 

 

 

 

 

Santa Maria/RS, _____ de _____________ de 2011. 

 

Nome: ________________________ 

 

Assinatura: ________________________ 

 

 

 

 

 

 


