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 DOCUMENTO BASE 
 

 
1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 
 
 
RAZÃO SOCIAL: TV SANTA MARIA LTDA. 

ENDEREÇO: Rua  Dr. Bozzano, nº 1263 – 13º Andar - Santa Maria /RS. 

CNPJ: 93.042.208/0001-54 

CEP: 97.015-004 

 
 

2 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 92.21-5 

ATIVIDADE: Atividades de rádio. 
 
GRAU DE RISCO MATRIZ: 02 

 
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS: 31 

 
DATA DA VISITA:  28 / 09 /2005    HORÁRIO:   Tarde  
     
ACOMPANHAMENTO: Edgar Martinez – Gerente Executivo. 

 
OBS: (*) Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE – NR-4. 

 

 
3 - LEGISLAÇÃO 

 
O Capítulo V do Título II da CLT, regulamentado pela Lei 6.514/77 e pela 

Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho, estabelece as Normas 
Regulamentadoras – NR’s, que disciplinam as condições do Trabalho sob a 
ótica da Segurança do Trabalho e da Higiene e Saúde Ocupacional. 
Dentre essas Normas Regulamentadoras, que em síntese buscam a proteção 
do trabalhador, destaca-se a NR-9, que tem no seu item 9.1.1, o seguinte teor: 

 
“Esta Norma regulamentadora  estabelece a obrigatoriedade da elaboração e 
implementação, por parte de todos os empregadores  e instituições que 
admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais – PPRA, visando a preservação da saúde e da integridade 
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”. 
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Responsabilidade do Empregador (item 9.4.1 da NR-9) 
 

“Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA, como atividade 
permanente da empresa ou instituição” . 

 
 

Responsabilidade do Empregado (item 9.4.2 da NR-9) 
 

Colaborar e participar na implantação e execução do PPRA; 
 

Seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do PPRA; 
 

Informar ao seu superior hierárquico direto ocorrências que, a seu  julgamento, 
possam implicar riscos à saúde dos trabalhadores.  

 
 

4 - OBJETIVOS 
 

O PPRA tem por objetivo a elaboração, implementação, avaliação e 
divulgação dos Riscos Ambientais, com vistas à preservação da saúde, da 
integridade física dos trabalhadores, além de seu bem estar. 
Item 9.1.1 da NR-9 – “...visando a preservação da saúde e da integridade 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”. 

 
 

5 - METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO P.P.R.A. 
 

Na elaboração deste PPRA foi adotada a seguinte metodologia: 
 

Coleta de informações sobre a empresa: suas atividades, características, 
peculiaridade e atividade fim, através de visita ao estabelecimento, entrevista 
com os trabalhadores e procurador da empresa; 
Avaliação qualitativa e quantitativas dos eventuais riscos e agentes agressivos; 

Estudo e planejamento das medias de controle e cronograma das ações 
preventivas/corretivas; 
Divulgação. 

 
 

6 - REALIZAÇÃO 
 

As informações constantes deste PPRA foram colhidas na Empresa, nos 
dia 28/09/2005, com o acompanhamento do Sr. Edgar Martinez, Gerente 
Executivo. 
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7 - RISCOS AMBIENTAIS – ASPECTOS CONCEITUAIS 
 

O item 9.1.5 da NR-9, estabelece:  
 

“Para efeito desta NR consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, 
químicos e biológicos existente no ambiente de trabalho que, em função de 
sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são 
capazes de causar danos à saúde do trabalhador”. 

 
AGENTES FÍSICOS – Diversas formas de energia que possam estar expostos 
os trabalhadores como por exemplo: 
ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações 
ionizantes, radiações não ionizantes, infra-som e ultra-som. 
 
Ruído: 
 

Foram realizadas medições em diversos pontos e posições de trabalho, nos 
diversos setores da empresa, com a utilização de Decibelímetro (medidor de 
nível de pressão sonora). 

Os níveis de ruído foram medidos em decibéis (dB), com o instrumento 
operando em circuito de compensação “A” e circuito de resposta lenta (SLOW), 
sendo as leituras realizadas próximas ao ouvido do trabalhador. 

Os resultados das medições e a respectiva análise técnica estão 
contemplados a seguir. 
 
AGENTES QUÍMICOS – Substâncias, compostos ou produtos que possam 
penetrar no organismo pela via respiratória, através da pele ou por ingestão, 
nas formas de poeiras, fumos, neblinas, vapores ou pela natureza da atividade 
de exposição possam ser absorvidos pelo organismo através da ingestão. 

 
Tipos de Agentes Químicos: 
 
Poeiras: São partículas resultantes de processo de trituração, abrasão ou 
desintegração de materiais sólidos dispersos no ar, medindo de 0,5 a 25 
micrômetros de diâmetro. 

 
Fumos: São partículas sólidas formadas por condensação da fase gasosa 
onde o vapor , resultante de reações químicas, tais como a oxidação ou 
processo de sublimação ou destilação seguido de condensação. 
 
Névoas / Neblinas: São gotículas em suspensão formadas pela condensação 
de gás ou vapor, pela dispersão de líquidos por formação de espuma ou por 
atomização ou pulverização. 
 
Gases: São substâncias que não se apresentam no estado sólido ou líquido 
nas condições normais de temperatura e pressão. 
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Vapores: Constituem a forma gasosa de substâncias que, nas condições 
normais de temperatura e pressão, se encontram na forma líquida ou sólida. 
 
Aerossóis: Representam uma suspensão de gotículas de líquido ou partículas 
sólidas num gás, variando de 0,001 aproximadamente 100 micrômetros de 
diâmetro. 

 
AGENTES BIOLÓGICOS – Consideram-se bactérias, fungos, bacilos, 
parasitas, protozoários e vírus entre outros. 

 
 

OBSERVAÇÕES 
 

Pela Portaria do Ministério do Trabalho de nº 3.715/90 o iluminamento 
passou a ser considerado agente ergonômico, conforme a NR-17. 
Os riscos mecânicos e ergonômicos, embora de fundamental importância, não 
são contemplados pela NR-9 e deverão ser tratados em Programas 
Específicos.   Todavia serão abordados neste PPRA, em nível de informação, 
constando às medições de iluminamento efetuadas e os índices mínimos 
estabelecidos pela NBR-5413 de abril de 1986.    

 
 

8 - INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
 

 Nas medições e monitoramentos efetuados, foram utilizados os seguintes 
instrumentos, todos devidamente calibrados e com Certificado de Calibração 
em dia: 
 

• Luxímetro Digital – marca ICEL - mod. LD-500. 
• Decibelímetro Digital - Marca ICEL – mod. DL-450. 

 
 
9 - ANTECIPAÇÃO 

 
Caso novos métodos de trabalho venham a ser implementados ou ainda 

modificações nos métodos existentes, deverá ser realizado um estudo de 
antecipação, visando identificar previamente os riscos e introduzir medidas de 
proteção para sua eliminação ou redução. 
 

 

10 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 
 

A Norma Regulamentadora de nº 6 estabelece que o Equipamento de 
Proteção Individual  é todo o dispositivo de uso individual com o objetivo de 
proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. 
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Todo o EPI deve possuir o Certificado de Aprovação – CA expedido pelo 
Ministério do Trabalho, atendendo dispositivo legal, conforme sub-item 6.9.3 da 
NR-6. 

O empregador é obrigado a fornecer aos empregados gratuitamente o EPI 
adequado e em perfeitas condições, sempre que necessário.   Deverá colher o 
recibo do empregado em documento próprio de comprovante de entrega e 
fornecer treinamento adequado ao uso do mesmo.  (No caso das empresas 
terceirizadas, a empresa contratante deverá exigir sempre estes documentos). 

É de responsabilidade do empregador a fiscalização do uso do EPI. 
O não cumprimento do uso dos EPI’s deverá conduzir o empregador a 

aplicar as penalidades legais que, se não forem eficazes na sua 
progressividade, poderão levar à rescisão do contrato de trabalho, ensejando a 
caracterização de falta grave, passível de demissão por justa causa, desde que 
tenha sido toda a evolução do caso convenientemente documentada em todas 
as suas etapas. 
 
 
11 – AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 

 
O acompanhamento deste Programa deverá ser sistemático visando à 

efetiva implementação das medidas de controle propostas. 
Anualmente deverá ser avaliado, levando-se em conta os resultados 

obtidos (NR-7) e realizando a atualização do levantamento ambiental. 
Novas medidas deverão ser tomadas quando, através do Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, ficar caracterizado o nexo 
causal, danos observados na saúde dos funcionários e a situação de trabalho 
a que ficam expostos. 

 
 

12 – DIVULGAÇÃO 
 

A este Programa deverá ser dada ampla divulgação, utilizando-se dos 
mecanismos de comunicação interna que a empresa dispõe, de forma que os 
empregados possam tomar pleno conhecimento do seu teor, receber as 
orientações necessárias e apresentar sugestões de melhorias.   É de extrema 
importância que o processo de informação e divulgação tenha um nível de 
eficácia que garanta que todos os empregados receberam as orientações 
necessárias a respeito dos agentes de risco eventualmente identificados. 

 
 

13 – CARACTERÍSTICA DA EMPRESA 
 

A TV Santa Maria Ltda. é uma emissora comercial de Teledifusão com área 
de abrangência a cidade de Santa Maria/RS e outras localidades da região 
oeste do estado. 

Por ocasião da  inspeção não foi possível visitar o local dos transmissores, 
o que será feito posteriormente, com a complementação deste PPRA. 
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14 – COMPOSIÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL 
 

A empresa possui um total de 31 empregados desempenhando as 
seguintes funções: 
 

CARGO QUANTIDADE 

Auxiliar Administrativo 01 
Auxiliar de Escritório 01 
Auxiliar de Serviços Gerais 01 
Auxiliar Operador de Câmara 01 
Contato Comercial 02 
Coordenador de Programação 05 
Diretor de Imagens 02 
Editor de Vídeo Tape 03 
Gerente de Manutenção de TV 01 
Iluminador 05 
Locutor  Anunciador 03 
Locutor  Apresentador Animador 01 
Locutor Entrevistador 02 
Mecânico 03 
Motorista 02 
Operador de Áudio 05 
Operador de Câmara 05 
Operador de Câmara de Estúdio 02 
Operador de Controle Mestre 05 
Operador de Gravações 01 
Operador de Vídeo Tape 05 
Operador de Máquina de Caracteres 02 
Operador de Transmissor TV 01 
Produtor Executivo 04 
Rádio TV Fiscal 01 
Roteirista Intervalos Comerciais 01 
Sonoplasta 02 
Supervisor de Operações 01 

 
 
 

15 – DESCRIÇÃO DOS PERFIS FUNCIONAIS 
 

É a seguinte a descrição dos cargos: 
 

Auxiliar Administrativo - Execução das atividades administrativas de ordem 
geral. 
 
Auxiliar de Escritório - Executar atividades de natureza administrativa em geral; 
navegação e digitação de dados no sistema; efetuar cálculos e elaboração de 
planilhas, controles e relatórios; dar suporte à área de vendas e demais setores da 
empresa. 
   

Auxiliar de Serviços Gerais – Efetua limpeza e higienização das dependências 
da empresa. 
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Auxiliar Operador de Câmara – Encarrega-se do bom estado dos equipamentos 
de sua montagem, e auxilia o operador de camera na iluminação e nas tomadas 
de cena. 

 
Contato Comercial – Comercialização de espaços comerciais e patrocínio; efetua 
contatos e visitas a clientes e potenciais clientes. 
 
Coordenador de Programação – Coordena as operações relativas à execução 
dos programas; prepara os mapas de programação estabelecendo horários e a 
sequencia da transmissão imclusive a adequada inserção dos comerciais para 
cumprimento das determinações legais que regulam a matéria. 
 
Diretor de Imagens – Seleciona as imagens e os efeitos que devem ser 
transmitidos, e/ou gravados, orientando os câmeras quando quanto ao seu 
posicionamento e ângilo de tomadas. Coordena o trabalho de som, imagens, 
gravação, tele cine , efeito e etc. Supervisionando e dirigindo toda a equipe 
operacional durante os trabalhos. 
 
Editor de Vídeo Tape - Edita os programas gravados em videoteipe; maneja as 
máquinas operadoras durante a montagem final e edição; ajusta as máquinas; 
determina, conforme orientação do diretor de programa, o melhor ponto de edição. 
 
Gerente de Manutenção de TV - Gerencia a área Técnica de Manutenção da 
Televisão. 
 
Iluminador - Coordena e opera todo o sistema de iluminação de estúdios ou de 
externas, zelando pela segurança e bom funcionamento do equipamento. Elabora 
o plano de eliminação de cada programa ou série de programas. 
 
Locutor Anunciador – Efetuar a leitura de textos comerciais ou não nos 
intervalos de programação, informações diversas e necessárias à conversão da 
programação. 
 
Locutor Apresentador Animador – Apresentar e anunciar programas de rádio ou 
televisão, realizando entrevistas e promovendo jogos, brincadeiras, competições e 
perguntas peculiares ao estúdio ou auditórios de rádio e televisão. 
 
Locutor Entrevistador - Expõe e narra fatos, realiza entrevistas pertinentes aos 
fatos narrados. 

 
Mecânico –  Instalação e manutenção mecânica de torres e antenas. 
 
Motorista- Dirigir os veículos da empresa. 

 
Operador de Áudio - Opera mesa de áudio durante gravações e transmissões, 
respondendo por sua qualidade. 
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Operador de Câmera - Opera as câmeras, inclusive as portáteis ou semi-
portáteis, sob orientação técnica do diretor de imagens. 
  
Operador de Câmera de Estúdio - Opera as câmeras, inclusive as portáteis ou 
semi-portáteis, sob orientação técnica do diretor de imagens dentro do estúdio. 

 
Operador de Controle Mestre - Opera o controle mestre de uma emissora, 
seleciona e comuta diversos canais de alimentação, conforme roteiro de 
programação e comerciais pré-estabelecidos. 

 
Operador de Gravações – Responsável pelas gravações de textos, músicas, 
vinhetas, comerciais, etc., para ser utilizada na programação, encarregando-se da 
manutenção dos níveis de áudio, equalização e qualidade do som. 

 
Operador de Vídeo Tape – Opera as máquinas de gravação e reprodução dos 
programas em vídeotape, mantendo responsabilidade direta sobre os controles 
indispensáveis à gravação e reprodução. 
 
Operador Máquina Caracteres – Opera os caracteres nos programas gravados, 
filmes, vinhetas, chamadas, com forme roteiro da produção. 

 
Operador Transmissor de TV - Opera os transmissores ou os equipamentos de 
estação repetidora de televisão, efetua testes de áudio e vídeo com os estúdios, 
mantém a modulação de áudio e vídeo dentro dos padrões estabelecidos, faz 
leituras dos instrumentos e executa manobra de substituição de transmissores, 
aciona gerador de corrente alternada, quando necessário, faz permanente 
monitoragem dos sinais de áudio e vídeos irradiados. 
3) Técnico de Externas 
Responsável pela conexão entre o local da cena ou evento externo e o estúdio, a 
pontos intermediários ou a locais de gravação designados.  

 
Rádio e TV Fiscal – Fiscaliza as transmissões ouvindo-as e vendo-as, elaborando 
o relatório seqüencial de tudo o que vai ao ar, principalmente a publicidade. 

 
Roteirista Interv. Comerciais - Elabora a programação dos intervalos comerciais 
das emissoras, distribuindo as mensagens comerciais ou publicitárias de acordo 
com a direção comercial da emissora. 
 
Produtor Executivo - Organizar e produzir programas de rádio ou televisão de 
qualquer gênero, inclusive telenoticioso ou esportivo, supervisionando a utilização 
de todos os recursos neles empregados. 
 
Sonoplasta - Responsável pela realização e execução de efeitos especiais e 
fundos sonoros pedidos pela produção ou direção dos programas. Responsável 
pela sonorização dos programas. 
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Supervisor de Operações - Responsável pelo fornecimento à produção dos 
meios técnicos, equipamentos e operadores, a fim de possibilitar a realização dos 
programas. 
 

 
16 – DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

Os ambientes de trabalho estão separados em setores de atividades, assim 
distribuídos: 

• Operação da TV e comercial. 

• Equipamentos (transmissores e antenas). 

 

17 – ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES – 

 

NR-5 - Constituição de Comissão interna de Prevenção de 
Acidentes – CIPA 

 

Em decorrência do Grau de maior preponderância, Grau de Risco 02  no qual a 
atividade desenvolvida está classificada e do número de empregados, a empresa 
não está obrigada a constituir CIPA – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES, entretanto deverá designar um representante para tratar dos 
assuntos de CIPA. 

A este empregado deverá ser ministrado Curso de Cipa. 

 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI 
 
A Norma Regulamentadora de nº 6 estabelece que o Equipamento de Proteção 

Individual  é todo o dispositivo de uso individual com o objetivo de proteger a 
saúde e a integridade física do trabalhador. 

Todo o EPI deve possuir o Certificado de Aprovação – CA expedido pelo 
Ministério do Trabalho, atendendo dispositivo legal, conforme sub-item 6.9.3 da 
NR-6. 

O empregador é obrigado a fornecer aos empregados gratuitamente o EPI 
adequado e em perfeitas condições, sempre que necessário.   Deverá colher o 
recibo do empregado em documento próprio de comprovante de entrega e 
fornecer treinamento adequado ao uso do mesmo.  (No caso das empresas 
terceirizadas, a empresa contratante deverá exigir sempre estes documentos). 

É de responsabilidade do empregador a fiscalização do uso do EPI. 
O não cumprimento do uso dos EPI’s deverá conduzir o empregador a aplicar 

as penalidades legais que, se não forem eficazes na sua progressividade, poderão 
levar à rescisão do contrato de trabalho, ensejando a caracterização de falta 
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grave, passível de demissão por justa causa, desde que tenha sido toda a 
evolução do caso convenientemente documentada em todas as suas etapas. 
 

 
Edificação 

 
A empresa está localizada no 13º andar de um edifício comercial situado no 

centro da cidade de Santa Maria /RS. 
 

A edificação possui pé direito em torno de 3 metros, iluminação natural e 
artificial por meio de luminárias fluorescentes e o estado de conservação em geral 
apresenta bom estado. 

 
Os transmissores e a antena estão instalados no alto do Morro da Caturrita, 

localizado nas imediações da cidade. 
O sinal gerado nos estúdios é transmitido, por meio de antena existente na 

cobertura do prédio (link) para os transmissores, onde é transmitido pela antena 
localizada no alto do morro. 

 
 
Ergonomia 

 
A Ergonomia é um conjunto de ciências e tecnologias que procura a adaptação 

confortável e produtiva entre o ser humano e seu trabalho, basicamente 
procurando adaptar as condições de trabalho às características do ser humano. 

 
Maiores estudos em relação à questão ergonômica, serão ser objeto de estudo 

à parte. 
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ETAPA DE RECONHECIMENTO E MONITORAMENTO
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SETOR: Comercial e Operação da TV. 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES 

• Atividades de natureza administrativa, comercial, atendimento a clientes 
e a operação da TV. 

 
CARGOS 

• Auxiliar de Escritório. 
• Auxiliar Administrativo. 
• Auxiliar de Serviços Gerais. 
• Contato Comercial. 
• Auxiliar Operador de Câmera. 
• Coordenador de Programação. 
• Diretor de Imagens. 
• Editor de Vídeo Tape. 
• Gerente de Manutenção de TV. 
• Iluminador . 
• Locutor Anunciador. 
• Locutor Apresentador Animador. 
• Locutor Entrevistador. 
• Mecânico. 
• Motorista. 
• Operador de Áudio. 
• Operador de Câmera. 
• Operador de Câmera de Estúdio. 
• Operador de Controle Mestre. 
• Operador de Gravações. 
• Operador de Vídeo Tape. 
• Operador de Máquina de Caracteres. 
• Operador Transmissor TV. 
• Produtor Executivo. 
• Rádio TV e Fiscal. 
• Roteirista Intervalos Comerciais. 
• Sonoplasta. 
• Supervisor de Operações.  

 
MÁQUINAS E EQUIP.  UTILIZADOS 

• Computador, equipamentos de vídeo, câmera e áudio utilizados para a 
locução, gravação e edição. 

 
PRODUTOS UTILIZADOS 

• Material de expediente em geral nas atividades administrativas e 
material impresso e gravado. 
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EPI´s  NECESSÁRIOS 

• Não aplicável. 

 
RISCOS EXISTENTES 

Ergonômico: Postural. 
 
Ergonômico: Iluminamento insuficiente nos locais apontados. 
 

 
OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES 

• Orientar os funcionários quanto aos problemas posturais presentes no 
trabalho sentado, junto à mesa de computador. 

• Regular a altura do assento da cadeira de forma a manter as pernas num 
ângulo levemente inferior a 90 graus de forma que os pés apóiem-se 
totalmente no chão. 

• Posicionar o terminal de vídeo de forma a evitar ao máximo os reflexos na 
tela. 

• A parte superior do terminal de vídeo deve estar posicionada na mesma 
altura dos olhos do operador. 

• Recarregar o extintor de incêndio de CO2 que está com carga vencida. 
 

 
 
 

AVALIAÇÃO DOS ÍNDICES DE ILUMINAMENTO 
 

 
Data 

 
Local 

Nível 
Medido 
(LUX) 

Limite de 
Tolerância 

(LUX) 

 
Observações 

28/09/05 Mesa Souvenir 463 500 Iluminamento Insuficiente 
28/09/05 Comercial 684 500 Adequado 
28/09/05 WC M 208 150 Adequado 
28/09/05 WC F 104 150 Iluminamento Insuficiente 
28/09/05 Depósito 143 200 Iluminamento Insuficiente 
28/09/05 Copa 102 150 Iluminamento Insuficiente 
28/09/05 Mesa João Henrique 303 500 Iluminamento Insuficiente 
28/09/05 Mesa Opec TV 183 500 Iluminamento Insuficiente 
28/09/05 Mesa Chefe Adm. 307 500 Iluminamento Insuficiente 
28/09/05 Recepção 509 200 Adequado 
28/09/05 WC M – TV/Rádio 98 150 Iluminamento Insuficiente 
28/09/05 WC F – TV/Rádio 172 150 Adequado 
28/09/05 Sala Switch Master 130 500 Iluminamento Insuficiente 
 
OBS: Os locais assinalados em negrito estão com os Índices de Iluminamento abaixo do 
recomendado pela NBR-5413/82. 
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AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE RUÍDO 
 
 

 
Data 

 
Local 

Nível 
Medido 
dB(A) 

Limite 
Tolerância 

dB(A) 

28/09/05 Sala Souvenir 50,6 85,0 
28/09/05 Comercial 61,7 85,0 
28/09/05 Sala João Henrique 59,5 85,0 
28/09/05 Opec TV 60,4 85,0 
28/09/05 Chefe Adm. 60,9 85,0 
28/09/05 Recepção 60,4 85,0 
28/09/05 Switch Master 63,3 85,0 

 
OBS: Os níveis de ruído presentes estão abaixo do Limite de Tolerância para 
uma exposição diária de 8,0 horas. 
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SETOR:  Manutenção  

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES 

• Instalação e manutenção mecânica de torres e antenas. 
 

CARGOS 

• Mecânico. 
 

MÁQUINAS E EQUIP. UTILIZADOS 
• Ferramentas manuais. 
• Material de pintura, pincel, rolo e trincha. 

 
PRODUTOS UTILIZADOS 

• Tinta PVA à base de água para alvenaria. 
• Cabos de aço. 
• Eletrodos de aterramento. 
• Lâmpadas de sinalização. 

 
EPI´s  EXISTENTES 

• Luvas de vaqueta – CA: 10088. 

• Luvas pigmentadas – CA: Não identificado. 

• Protetor Auricular de sobrepor (concha) – CA: 269 (NRRsf = 13 dB). 

• Botina de couro – CA: Não identificado. 

• Cinto de segurança – CA: Não identificado. 

• Capacete de segurança provido de fita jugular. 

OUTROS EPI’S NECESSÁRIOS 

• Luvas nitrílicas. 
 

RISCOS EXISTENTES 
Ergonômico: Postural. 
Ergonômico: Iluminamento insuficiente na sala do transmissor. 
Acidente: Riscos de quedas. 
Acidentes: Risco de acidentes por choque elétrico e queimaduras provocados 
pela rádio freqüência.  

 
OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES 

Trabalho em Torres de Transmissão: 
• Quando o trabalho exigir que o Mecânico tenha de subir na estrutura da 

torre, este deve ser realizado por dois funcionários, de modo que um possa 
prestar socorro ao outro em caso de acidente. 

• Antes de iniciar a subida na torre o funcionário deve efetuar uma Análise 
Preliminar de Risco – APR, verificando visualmente todo o entorno da torre, 
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inspecionando a sua estrutura para identificar possíveis pontos de avaria, 
longarinas soltas, enferrujadas, situação dos estais (rabichos) ou outras 
situações de risco.     

• Verificar também se existem junto à estrutura da torre ninhos de insetos 
como vespas, marimbondos e outros. 

• Observar as condições do tempo, em especial o vento, que pode ser muito 
forte nas partes mais altas da torre. 

• Inspecionar o cinto de segurança, verificando o estado dos componentes, 
das costuras, dos mosquetões (fechamento). 

• Colocar o cinto de segurança ajustando e verificando se a fivela está firme. 
• Verificar se o calçado de segurança está com o cadarço amarrado com o 

nó firme e suficientemente apertado. 
• Ajustar o capacete na cabeça e prender a jugular no queixo. 
• Iniciar a subida na torre preferencialmente de maneira a ficar de costas 

para o sol, para evitar ofuscamento. 
• Subir na torre prendendo o talabarte na estrutura da torre, soltando-o para 

subir um estágio  prendendo-o em seguida. 
• Se necessitar movimentar ferramentas ou materiais, levar uma corda com 

cesto de lona para içá-los. 
• Uma vez encima da torre, procurar a melhor posição de trabalho, prender o 

talabarte e sem soltar as mãos revisar se os mosquetões estão presos e 
fechados.  A seguir ainda sem soltar as mãos, forçar o corpo para traz para 
verificar se o sistema de prendimento está firme.  

• Trabalhar sempre com o talabarte preso à torre e ao cinto, procurando 
apoiar firmemente os pés nas longarinas da torre. 

• Evite deixar peças, componentes ou ferramentas soltas, para não caírem e 
provocar acidentes. 

• No caso das ferramentas é conveniente adaptá-las para o tipo “alpinista”, 
as quais possuem um cordão resistente preso a um pequeno clip para 
prender no cinto e evitar a queda quando escapar das mãos. 

 
Exposição ao Campo Eletromagnético: 

• Os campos eletromagnéticos de radiofreqüência são identificados como 
Radiações não Ionizantes, pelo fato de seu conteúdo ser incapaz de ionizar 
a matéria. 

• A exposição às ondas eletromagnéticas pode produzir “Efeito Biológico”, 
que é uma reação biológica ao estímulo da onda eletromagnética, isto é, o 
efeito biológico para o ser humano é apenas uma resposta a um estímulo 
externo, no caso a energia eletromagnética. 

• Os efeitos das ondas eletromagnéticas dependem basicamente de quatro 
fatores: distância do elemento irradiante, potência, características da 
antena e freqüência da onda. 

• Dependendo da combinação das quatro características acima, junto às 
antenas transmissoras os campos intensos podem causar aquecimento, 
queimaduras ou choque elétrico. 

• Os choques ocorrem nas freqüências mais baixas, como nos casos das 
antenas de transmissão de rádios AM e em menor intensidade nas 
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estações de rádio FM. 
• Nos trabalhos de manutenção sobre as torres deve tomar algumas 

precauções para evitar os acidentes e eventuais efeitos danosos da 
radiofreqüência sobre o organismo, como desligar ou reduzir a potência do 
transmissor, se possível. 

 
Exposição Ocupacional: 

• Caso ainda não tenha sido feito, deverá ser efetuado o monitoramento da 
exposição ocupacional, de acordo com o estabelecido na Resolução 303 
da Anatel, que estabeleceu uma regulamentação de âmbito nacional sobre 
a exposição a campos eletromagnéticos de radiofreqüências, adotando 
limites uniformes para toda a população brasileira, bem como critérios 
válidos para todos os operadores de serviços de telecomunicações que 
utilizem estações transmissoras. 

 
Treinamento de Segurança em Trabalhos em Alturas: 

• Os funcionários que efetuam a manutenção nas torres e nos demais meios 
de transmissão deverão e treinados e orientados quando aos riscos 
presentes nas atividades e os procedimentos de segurança e resgate 5a 
serem observados. 
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SETOR: Condução de Veículos 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES 

• Dirigir veículos da empresa. 

 
CARGO 

• Motorista. 
 

MÁQUINAS E EQUIP.  UTILIZADOS 
• Automóveis da empresa e material transportado para a realização de 

reportagens e filmagens externas. 
 

PRODUTOS UTILIZADOS 
• Não aplicável. 

 
EPI´s  EXISTENTES 

• Cinto de segurança veicular. 

 
RISCOS EXISTENTES 

Ergonômico: Postural. 
Acidentes: Risco de acidentes de trânsito. 
Ruído: Ruído do motor do veículo e do trânsito. 
 
Obs: O risco físico ruído, ainda que presente, não é significativo nas 
operações de condução de veículos leves. 
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19 – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO 
TRABALHO - LTCAT 

 
 Neste capítulo são analisadas as atividades desenvolvidas de forma a 
atender aspectos previdenciários e trabalhistas relacionados à presença de 
possíveis Agentes Nocivos, Insalubres e/ou Perigosos. 
 
a) Agentes Insalubres 
 

São consideradas atividades ou operações Insalubres as que se desenvolvem: 
 

� Acima dos limites de tolerância previstos nos Anexos no. 1,2,3,5,11  12 
da Norma Regulamentadora – NR-15. 

� Nas atividades mencionadas nos Anexos no. 6,13 e 14 da Norma 
Regulamentadora – NR-15. 

� Comprovadas através de laudo de inspeção do trabalho, constantes dos 
Anexos no. 7,8,9 e 10 da Norma Regulamentadora – NR-15. 

 
Entende-se por Limite de Tolerância, para fins desta Norma, a 

concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza ou 
tempo de exposição ao Agente, que não causará dano à saúde do trabalhador, 
durante sua vida laboral. 

 
O exercício do trabalho em condições de Insalubridade assegura ao 

trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, 
equivalente a: 

 
� Insalubridade Grau Máximo: 40% do salário mínimo regional. 
� Insalubridade Grau Médio: 20% do salário mínimo regional. 
� Insalubridade Grau Mínimo: 10% do salário mínimo regional. 

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

considerado o 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. 
 
A eliminação ou neutralização da Insalubridade deverá ocorrer: 
 
a) Com a adoção de medida de ordem geral que conserve o ambiente de 

trabalho dentro dos limites de tolerância. 
b) Com a utilização de Equipamento de Proteção Individual – EPI. 
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b)  Agentes Perigosos 
 

São consideradas atividades e operações Perigosas as constantes nos 
Anexos no. 1 e 2 da Norma Regulamentadora – NR-16. 

 
O exercício de trabalho em condições de Periculosidade assegura ao 

trabalhador a percepção de adicional de 30% , incidente sobre o salário, sem os 
acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da 
empresa. O empregado poderá optar pelo Adicional de Insalubridade que 
porventura lhe seja devido. 

 
c)  Agentes Nocivos 
 
A análise dos Agentes Nocivos tem como finalidade cumprir as exigências 

da Legislação Previdenciária – Art. 58 da Lei 9258, de 10/12/1997, fornecendo um 
relatório técnico das condições ambientais do trabalho, aqui como parte integrante 
deste PPRA,  fornecendo os subsídios técnicos para a elaboração do Perfil 
Profissiográfico Previdenciário – PPP, objeto do Anexo XV da Instrução Normativa 
INSS/DC no. 84 de 17/12/2002, além de subsidiar o enquadramento das 
atividades laborais, no que se refere ao recolhimento das denominadas Alíquotas 
Suplementares do Seguro de acidentes do Trabalho (SAT) criadas pela Lei no. 
9.732 de 11/12/1998. 

 
Este Laudo atende as exigências contidas na Instrução Normativa 

INSS/DC no. 99 de 05/12/2003. 
 
A empresa que não mantiver Laudo Técnico atualizado com referência 

aos Agentes Nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou 
que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o 
respectivo Laudo estará sujeita à penalidade prevista no Art. 133 da Lei no. 9528 
de 10/12/1997. 

 
O LTCAT deve estar disponível na empresa para análise dos AFPS – 

Auditores Fiscais da Previdência Social e Médicos Peritos do INSS, devendo ser 
realizadas as alterações necessárias no mesmo, sempre que as condições de 
nocividade se alterarem, guardando-se as descrições anteriores existentes no 
referido Laudo, juntamente com as novas alterações introduzidas, datando-se 
adequadamente os documentos, quando tais modificações ocorrerem. 

 
O LTCAT tem validade indefinida, devendo ser atualizado 

permanentemente. 
 
Conforme estabelece a Lei 9732 de 11/12/1998, o LTCAT deve conter o 

respectivo código  a  ser  preenchido  no  “campo 33” da GFIP/SEFIP, indicando 
se as condições ambientais estão ou não devidamente neutralizadas ou que os 
trabalhadores estão adequada e eficazmente protegidos dos Agentes 
considerados Nocivos, conforme o Anexo IV do Decreto 3.048 de 13/05/1999. 
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Sabendo-se que GFIP é a “Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço, são os seguintes os Códigos do sistema GFIP/SEFIP a 
serem preenchidos no ”campo 33” do referido documento: 

 
 
 

CÓDIGOS 01 A 04:  DESTINAM-SE A EMPREGADOS COM APENAS UM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
Código Indicação Repercussão Econômica 

Em branco Sem exposição  Agente Nocivo.  Trabalhador 
nunca esteve exposto. 

Não há incidência de Alíquota 
Suplementar do SAT. 

 
01 

Código indicativo de ter havido em algum 
momento exposição a algum Agente Nocivo, 
mas posteriormente devidamente neutralizado 
por medidas de proteção eficaz. 

 
Não há incidência de Alíquota 
Suplementar do SAT. 

 
 
02 

Código indicativo de exposição dos 
trabalhadores a algum Agente Nocivo, declinado 
em anexo de decreto regulamentador que 
possibilite a concessão de Aposentadoria 
Especial após 15 anos de atividade. 

 
Alíquota Suplementar de 12% sobre o 
salário bruto do trabalhador. 

 
 
03 

Código indicativo de exposição dos 
trabalhadores a algum Agente Nocivo, declinado 
em anexo de decreto regulamentador que 
possibilite a concessão de Aposentadoria 
Especial após 20 anos de atividade. 

 
Alíquota Suplementar de 9% sobre o 
salário bruto do trabalhador. 

 
 
04 

Código indicativo de exposição dos 
trabalhadores a algum Agente Nocivo, declinado 
em anexo de decreto regulamentador que 
possibilite a concessão de Aposentadoria 
Especial após 25 anos de atividade. 

 
Alíquota Suplementar de 6% sobre o 
salário bruto do trabalhador. 

 
 

CÓDIGOS 05 A 08:  DESTINAM-SE A EMPREGADOS COM MAIS DE  UM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
Código Indicação Repercussão Econômica 
05 Não exposto à Agente Nocivo. Não há incidência de Alíquota 

Suplementar do SAT. 
 
 
06 

Código indicativo de exposição dos 
trabalhadores a algum Agente Nocivo, declinado 
em anexo de decreto regulamentador que 
possibilite a concessão de Aposentadoria 
Especial após 15 anos de atividade. 

 
Alíquota Suplementar de 12% sobre o 
salário bruto do trabalhador. 

 
 
07 

Código indicativo de exposição dos 
trabalhadores a algum Agente Nocivo, declinado 
em anexo de decreto regulamentador que 
possibilite a concessão de Aposentadoria 
Especial após 20 anos de atividade. 

 
Alíquota Suplementar de 9% sobre o 
salário bruto do trabalhador. 

 
 
08 

Código indicativo de exposição dos 
trabalhadores a algum Agente Nocivo, declinado 
em anexo de decreto regulamentador que 
possibilite a concessão de Aposentadoria 
Especial após 25 anos de atividade. 

 
Alíquota Suplementar de 6% sobre o 
salário bruto do trabalhador. 

 
 
Para melhor esclarecimento, são considerados Agentes Nocivos: 
 
I – Físicos: os ruídos, as vibrações, o calor, o frio, a umidade, a 

eletricidade, as pressões anormais, as radiações ionizantes, as radiações não 
ionizantes, em determinadas condições. 

 
II – Químicos: as névoas, as neblinas, as poeiras, os fumos, os gases, os 

vapores de substâncias nocivas presentes no ambiente de trabalho, absorvidas 
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pela via respiratória, bem como aqueles que forem passiveis de absorção por 
outras vias. 

 
III – Biológicos: Os microrganismos como as bactérias, os fungos, os 

parasitas, os bacilos, os vírus e ricketsias, entre outros. 
 
 
 A relação completa dos Agentes Nocivos considerados na análise 

feita neste LTCAT, é aquela constante no já referido Anexo IV do Decreto 
3.048/99.   
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FUNÇÃO Auxiliar Administrativo – Auxiliar de Escritório - Operador de Câmera - Contato Comercial – Coordenador de Programação – Diretor de Imagens – Editor de Vídeo Tape 
– Gerente de Manutenção de TV - Iluminador – Locutor Anunciador  – Locutor Apresentador Animador – Locutor Entrevistador – Operador de Áudio – Operador de 
Câmera – Operador de Câmera Estúdio – Operador de Controle Mestre – Operador de Gravações – Operador de Vídeo Tape – Operador Máquina Caracteres – 
Operador de Transmissor de TV -  Produtor Executivo  - Rádio e TV Fiscal – Roteirista de Intervalos Comerciais – Sonoplasta – Supervisor de Operações. 

ATIVIDADES Atividades de comercialização e a operação da emissora de TV. 

FUNCIONÁRIOS Roberta Lima Ramos – Ana Lucia Bôer de Arruda – Paulo Roberto dos Santos Oliveira – Angelita Bilhar Meneghetti – Patrícia Medianeira Carvalho – Edson Roberto 
Santos Rodrigues – Gerson Sidnei S. Rodrigues – Lauro Divanor Peres Góis – Luiz Maurício Fontana – Mauro Cezar Coelho Antunes – André Rodrigues Trevisan – 
José Amadeu Righi – Carlos Alberto da Silveira – José Lauz Nunes – Delmar Maica Pereira – Otávio Prates Brasiliense – Peterson Flores Gonçalves – Alfredo 
Bergmann – Leopoldo Francisco Oliveira Bandeira – Reni Simões Wolf – Airton do Amaral Leal – Larissa Moritzen – Geraldo Pastor Garbini – Valmir Baunhardt de 
Moraes – Airton do Amaral Leal – Lizie Gaier Antonello. 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÀO INDIVIDUAL – EPI’s FORNECIDOS CA 
Não Aplicável - 

 
OBS: 

A empresa deve obrigatoriamente atender as exigências legais relativas aos EPI’s, determinadas pela Norma Regulamentadora - NR-6 da Portaria 3.214/78 do Min. do 
Trabalho, corroboradas pela Instrução Normativa INSS/DC 99/03, com ênfase para a observância da sua distribuição, utilização, controle, validade, reposição, 
conservação e higienização. 
A não observância das exigências legais, desqualifica os EPI’s entregues e considerados como válidos para análise conclusiva. 

 
TIPO 

FATOR DE 
RISCO 

 
EXPOSIÇÀO 

INTENSIDADE/ 
CONCENTRAÇÃO 

TÉCNICA  
UTILIZADA 

EPI 
EFICAZ 

CONCLUSÃO 
TRABALHISTA 

 
Ergonômico 

 
Postural 

 
Habitual 

 
Qualitativo 

 
Qualitativo 

 
NA 

 
Atividade não Insalubre: 
 
Atividade não Periculosa: 
 

 
 
 

CONCLUSÃO 
PREVIDENCIÁRIA 

 
De acordo com a Instrução Normativa INSS/DC, com o Anexo IV  do Dec. 3.048/99, com a análise das atividades executadas e com o levantamento 
de riscos ambientais, conclui-se que não há exposição a Agentes Nocivos em condições passíveis de concessão de Aposentadoria Especial. 
 
Código GFIP: Em branco, não preencher o campo correspondente - Sem exposição  Agente Nocivo, trabalhador nunca esteve exposto.     (para 
trabalhadores com apenas um vínculo empregatício). 
 
Código GFIP: 05 – Não exposto à Agente Nocivo (para trabalhadores com mais de um vínculo empregatício). 
 
Não há incidência de alíquota suplementar do SAT. 
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FUNÇÃO Mecânico. 
ATIVIDADES Instalação e manutenção mecânica de torres e antenas. 

FUNCIONÁRIOS Fabiano de Quadros Paz – Ivo Alexandre Ferreira do Estreito – Marcelo de Oliveira Ferreira. 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÀO INDIVIDUAL – EPI’s FORNECIDOS CA 
Luvas de vaqueta 
Luvas pigmentadas 
Protetor auricular 
Botina de couro 
Cinto de segurança 

10088 
Não identificado 

269 
 Não identificado  

Não identificado 
 

 
OBS: 

A empresa deve obrigatoriamente atender as exigências legais relativas aos EPI’s, determinadas pela Norma Regulamentadora - NR-6 da Portaria 3.214/78 do Min. do 
Trabalho, pela Instrução Normativa INSS/DC 99/03, com ênfase para a observância da sua distribuição, utilização, controle, validade, reposição, conservação e 
higienização. 
A não observância das exigências legais, desqualifica os EPI’s entregues e considerados como válidos para análise conclusiva. 

 
TIPO 

FATOR DE 
RISCO 

 
EXPOSIÇÀO 

INTENSIDADE/ 
CONCENTRAÇÃO 

TÉCNICA  
UTILIZADA 

EPI 
EFICAZ 

CONCLUSÃO 
TRABALHISTA 

 
Ergonômico 

 
Postural 

 
Habitual 

 
Qualitativo 

 
Qualitativo 

 
NA 

Atividade não Insalubre: 
Atividade não Periculosa: 

Acidentes Quedas Intermitente - - S Atividade não Insalubre: 
Atividade não Periculosa: 

 
Acidentes 

 
Choque 
elétrico 

 
Intermitente 

 
Qualitativo 

 
Qualitativo 

 
NA 

Atividade não Insalubre: 
Nas torres e nas guaritas está presente o risco de acidentes por choque elétrico e 
queimaduras provocados pela rádio freqüência.  O procedimento utilizado é de desligar 
ou reduzir a potência dos transmissores, quando for realizar trabalhos de manutenção. 
Atividade não Periculosa: 

 
 
 
 
 
 
 

Físico 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Radiação não 
Ionizantes 

 
 
 
 
 
 
 

Intermitente 

 
 
 
 
 
 
 

Qualitativo 

 
 
 
 
 
 
 

Qualitativo 

 
 
 
 
 
 
 

NA 

Atividade não Insalubre: 
A radiofreqüência gerada e presente nos elementos irradiante (antenas) é radiação 
eletromagnética, denominada de radiofreqüência..  Entretanto a Legislação Trabalhista 
(NR-15) considera como insalubre a exposição de forma habitual apenas a radiação não 
ionizante (microondas, ultravioletas e laser). 
No caso das torres de transmissão, são as antenas parabólicas que fazem o link entre 
estúdio e transmissores ou entre localidades, que operam com microondas que são 
ondas eletromagnéticas com freqüência da ordem de GHz. 
As antenas parabólicas têm a características de serem altamente direcionais e são 
constituídas de um irradiador (feeder)  na frente de uma parábola, que tem a função de 
refletir o sinal emitido pelo irradiador.  Por essa característica a parte crítica da antena, 
ou seja, a única parte onde o trabalhador poderia estar exposto seria na frente da 
parábola. 
Como as parábolas estão fixadas por trás à estrutura da torre, as mesmas se projetam 
para o espaço e nessas condições o Mecânico não tem como se posicionar na frente da 
parábola, como se flutuasse no ar.    
Outras atividades como de troca de lâmpadas, manutenção nos cabos e guias de onda e 
alinhamento de antenas executadas na parte posterior das antenas não se caracteriza 
como insalubre.   Já a atividade de remoção, instalação ou retirada de antena, em que o 
operador tenha de se movimentar em outras posições, estas são efetuadas com o 
sistema desligado, até porque por serem altamente direcionais, qualquer movimentação 
da antena, desalinha o enlace e impede a comunicação.  Essa evidência técnica 
também favorece ao desligamento do sistema para manutenção, uma vez que é 
incompatível a comunicação com a antena desalinhada. 
Portanto a atividade não é considerada insalubre porque não há a exposição direta do 
trabalhador às microondas e tampouco de forma habitual. 
Atividade não Periculosa: 
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CONCLUSÃO 
PREVIDENCIÁRIA 

 
De acordo com a Instrução Normativa INSS/DC, com o Anexo IV  do Dec. 3.048/99, com a análise das atividades executadas e com o levantamento 
de riscos ambientais, conclui-se que não há exposição a Agentes Nocivos em condições passíveis de concessão de Aposentadoria Especial. 
 
Código GFIP: 05 – Código indicativo de não haver exposição à Agente Nocivo. 
 
Não há incidência de alíquota suplementar do SAT. 
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FUNÇÃO Motorista. 
ATIVIDADES Dirigir veículos da empresa. 

 
FUNCIONÁRIOS Adriano dos Santos Trindade – Paulo Roberto dos Santos Oliveira. 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÀO INDIVIDUAL – EPI’s FORNECIDOS CA 
Não Aplicável - 

 
OBS: 

A empresa deve obrigatoriamente atender as exigências legais relativas aos EPI’s, determinadas pela Norma Regulamentadora - NR-6 da Portaria 3.214/78 do Min. do 
Trabalho, corroboradas pela Instrução Normativa INSS/DC 99/03, com ênfase para a observância da sua distribuição, utilização, controle, validade, reposição, 
conservação e higienização. 
A não observância das exigências legais, desqualifica os EPI’s entregues e considerados como válidos para análise conclusiva. 

 
TIPO 

FATOR DE 
RISCO 

 
EXPOSIÇÀO 

INTENSIDADE/ 
CONCENTRAÇÃO 

TÉCNICA  
UTILIZADA 

EPI 
EFICAZ 

CONCLUSÃO 
TRABALHISTA 

 
Ergonômico 

 
Postural 

 
Habitual 

 
Qualitativo 

 
Qualitativo 

 
NA 

 
Atividade não Insalubre: 
 
Atividade não Periculosa: 
 

 
Acidentes 

 
Acidentes de 

trânsito 

 
Habitual 

 
Qualitativo 

 
Qualitativo 

 
S 

 
Atividade não Insalubre: 
 
Atividade não Periculosa: 
 

 
 
 

CONCLUSÃO 
PREVIDENCIÁRIA 

 
De acordo com a Instrução Normativa INSS/DC, com o Anexo IV  do Dec. 3.048/99, com a análise das atividades executadas e com o levantamento 
de riscos ambientais, conclui-se que não há exposição a Agentes Nocivos em condições passíveis de concessão de Aposentadoria Especial. 
 
Código GFIP: Em branco, não preencher o campo correspondente - Sem exposição  Agente Nocivo, trabalhador nunca esteve exposto.     (para 
trabalhadores com apenas um vínculo empregatício). 
 
Código GFIP: 05 – Não exposto à Agente Nocivo (para trabalhadores com mais de um vínculo empregatício). 
 
Não há incidência de alíquota suplementar do SAT. 
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21 – FOTOS 
 

 

 

 

 

 

Antenas 
 

• As antenas da rádio e da TV encontram-se 
na cobertura do prédio e são links para 
enviar o sinal para a torre de transmissão 
localizada no alto do Morro da caturrita. 

Antenas 
 

• A antena parabólica recebe o sinal via 
satélite. 

Antenas 
 

• As antenas da rádio e da TV encontram-se 
na cobertura do prédio e são links para 
enviar o sinal para a torre de transmissão 
localizada no alto do Morro da caturrita. 



 31 

 
22 - PLANEJAMENTO ANUAL COM ESTABELECIMENTO DE 

METAS 
 

                                2005/2006 
METAS A ALCANÇAR Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov 

Elaboração do Documento 
Base 

X            

Deliberação do 
empregador sobre o 
Documento base 

  
X 

          

Promover a divulgação e 
discussão do PPRA com 
os funcionários 

  
X 

          

Melhorar iluminamento nos 
locais apontados. 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

      

Orientar os funcionários 
quanto às questões 
posturais 

     
X 

 
X 

 
X 

     

Orientar os funcionários 
quanto ao uso correto dos 
EPI’s, bem como sua 
conservação e 
higienização. 

   
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

       

Fornecer os EPI’s 
complementares 
recomendados. 

  
X 

 
X 

         

Orientar os funcionários 
quanto aos riscos 
ergonômicos existentes no 
trabalho em escritórios  

  
 

X 

 
 

X 

         

Ministrar Treinamento de 
Segurança para os 
Mecânicos. 

   
X 

 
X 

        

Efetuar a manutenção no 
extintor de incêndio 
vencido. 

 
X 

 
X 

          

Efetuar os monitoramentos 
de Exposição Ocupacional 
de acordo com o 
estabelecido pela 
Resolução 303 da Anatel. 

   
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

       

Apresentação de Relatório 
de execução do PPRA 

           
X 

 
 

Avaliação eficácia  PPRA            X 
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23 - TABELA DE RISCOS 
 

CARGO FIS. QÍM. BIOL. ERG. ACID. AGENTE 
Auxiliar de Escritório. 
Auxiliar Operador Câmera. 
Contato Comercial. 
Coordenador Programação. 
Diretor de Imagens. 
Editor de Vídeo Tape. 
Iluminador. 
Locutor Anunciador. 
Locutor Apresent. Animador. 
Locutor Entrevistador. 
Operador de Áudio. 
Operador de Câmera. 
Operador de Câmera Estúdio. 
Operador Controle Mestre. 
Operador de Gravações. 
Operador Vídeo Tape. 
Operador Máq. Caracteres. 
Produtor Executivo. 
Rádio e TV Fiscal. 
Roteirista Int. Comerc. 
Sonoplasta. 
Supervisor de Operações. 

    
 
 

X 
X 
 

  
 
 
Ergonômico: Postural; 
Ergonômico: Iluminamento insuficiente. 

 
Mecânico. 

   X 
X 

 
 

X 
X 

Ergonômico: Postural. 
Ergonômico: Iluminamento insuficiente. 
Acidente: Riscos de quedas. 
Acidentes: Risco de acidentes por 
choque elétrico e queimaduras 
provocados pela rádio freqüência. 

 
Motorista 

 
 
 

X 

  X  
X 

Ergonômico: Postural. 
Acidentes: Risco de acidentes de 
trânsito. 
Físico: Ruído. 
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24 - PERIODICIDADE E FORMA DE AVALIAÇÃO DO PPRA 
 

As reavaliações deste PPRA serão no mínimo anuais ou quando se fizerem 
necessárias. 

 
O registro de dados deverá ser mantido pelo empregador por um período 

mínimo de 20 anos, pois este é o prazo de prescrição das ações pessoais 
(Código Civil Brasileiro – Art. 177). 

 
Para avaliar a eficácia do PPRA serão analisadas as metas propostas e 

atingidas, os dados do PCMSO e do monitoramento, visando os ajustes 
necessários neste Programa. 

 
 

25 – ENCERRAMENTO 
 

O presente Relatório objetiva atender ao disposto na Portaria 25/94, que 
deu nova redação à Norma regulamentadora nº 9 do Ministério do Trabalho-
SSST, devendo ter atendidas as ações nele constantes, respeitando-se os 
prazos previamente analisados e estipulados. 

Este PPRA, contém 34 (trinta e três) páginas e seus anexos devidamente 
assinados pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho e pelo representante da 
empresa, a este último cabem as responsabilidades pelo cumprimento das 
Recomendações de Segurança neste programa dispostas.    

 
Porto Alegre, 29 de Dezembro de 2005. 

 
 
 

___________________________________ 
Danilo de Borba Fossa 

Eng. Seg. Trabalho 
CREA-20.019 

 
 
 

_______________________________________ 
Anderson Roberto Skalkowicz 
Téc. Seg. Trabalho - Estagiário 

 
 

 
 

________________________________ 
TV Santa Maria Ltda. 

 
 

Anexo: Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. 


