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1  INTRODUÇÃO 
 O presente relatório contém o resumo das avaliações dos Riscos Ambientais efetuadas nas depen-
dências e locais de trabalho do RESTAURANTE UNIVESITÁRIO - Campus UFSM, na Universi-
dade Federal de Santa Maria–R/S.  
 
2  OBJETIVOS 
 

2.1  Determinar a magnitude dos riscos  a que estão expostos os trabalhadores; 
2.2   Potencializar medidas de proteção coletiva; 
2.3   Orientar a adoção de medidas de proteção individual de caráter transitório ou emergencial; 
2.4   Apontar as áreas prioritárias na adoção de medidas de controle; 
2.5 Instrumentalizar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO. 

 
3  PERFIL DA EMPRESA 
 
3.1  Endereço 
 

 Autarquia,  localizada na Av. Roraima, nº 1000; Cidade Universitária, Bairro: Camobi; San-
ta Maria – R/S, CEP: 97105900; Código SIAPE: 26247, dedica-se ao ensino de nível superior. 

  
   
 
3.2  Horário de Trabalho do local  avaliado: 
A avaliação qualitativa iniciou no começo do expediente, e a quantitativa  em horário de pico, sendo 
o horário de trabalho do local:  05:00 as 11:00 hs e/ou das 08:00 as 14:00 e/ou das 11:00 as 20:30 
hs. 
 
 
 3.3  Data da Inspeção  
 

As avaliações contidas neste relatório foram realizadas no mês de julho março de  2006; No 
começo, pico, e fim  de expediente variando de acordo com as situações do processo produtivo em 
seus postos laborais e necessidades de avaliações conforme as atividades e operações. 
 
 
3.4  Responsável  pela Inspeção 
 

As avaliações foram realizadas pelos Técnicos em Segurança do Trabalho: Alexandre 
Stamm Cirio, João Batista Ribeiro Baptistello, Joelma Alexandra Diessel de Cristo e a estagiara 
Roberta Bevilaqua de Quadros; Sob a supervisão do Engenheiro de Segurança do Trabalho Carlos 
Fernandes Celestino, Responsável Técnico da Secur. 
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4  ATIVIDADES DO LOCAL AVALIADO/DESCRIÇÃO DO PROCES SO PRODUTIVO 
A) RECEPÇÃO/SECRETARIA: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 Altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria e divisórias em eucatex com altura de dois metros e cinqüenta 
centímetros, teto em concreto, portas em madeira e vidro, janelas em vidro basculante com a moldu-
ra em ferro e piso em concreto revestido de lajota. 
4.1.4 O ambiente é administrativo oferece riscos leves de acidentes, com risco maior na área de 
produção, durante a interligação das atividades. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtros n saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
4.2 Postos de Trabalho: 
- Recepcionista: O servidor alocado neste cargo realiza controle do departamento pessoal, folgas, 
atestados, saídas, recebimento e emissão de correspondências entre outras;  
- Assistente em administração: O servidor alocado neste cargo realiza atendimento ao público, veri-
ficação de problemas em todo o departamento, inclusive produção, e acompanha os trabalhos de 
manutenção;   
- Auxiliar de Nutrição e Dietética: Os servidores alocados neste cargo realizam acompanhamento 
geral da produção, controle de qualidade, higiene, medição de temperatura dos gêneros entre outros;  
 
Como característica do  processo possue nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para 
trabalho. 
 
B) VICE-DIREÇÃO: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 Altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria e divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em vidro basculante com a moldura em ferro e piso em concreto revestido de lajota. 
4.1.4 O ambiente é administrativo oferece riscos leves de acidentes, com risco maior na área de 
produção, durante a interligação das atividades. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtros n saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
4.2 Postos de Trabalho: 
-  Auxiliar em Administração: O servidor alocado neste cargo realiza lides de administração como 
compras, empenhos, memorandos, problemas administrativos e acompanha o trabalha da produção;  
 
Como característica do  processo realiza esforços repetitivos, possue nível de responsabilidade, trei-
namento e capacitação para trabalho.  
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C) DIREÇÃO: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 Altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria e divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em vidro basculante com a moldura em ferro e piso em concreto revestido de lajota. 
4.1.4 O ambiente é administrativo oferece riscos leves de acidentes, com risco maior na área de 
produção, durante a interligação das atividades. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtros n saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
4.2 Postos de Trabalho: 
- Economista (Diretor): O servidor alocado neste cargo realiza lides de gerais de administração do 
departamento, supervisiona  e acompanha o trabalho na produção;  
 
Como característica do  processo realiza esforços repetitivos, possue nível de responsabilidade, trei-
namento e capacitação para trabalho.  
 
D) CONTROLE DE CUSTOS: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 Altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria e divisórias em eucatex com altura de dois metros e cinqüenta 
centímetros, teto em concreto, porta em madeira e piso em concreto revestido de lajota. 
4.1.4 O ambiente é administrativo oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Não apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 Inexiste. 
4.1.5.2 Inexiste. 
4.1.5.3 Inexiste. 
4.1.5.4 Inexiste. 
4.2 Postos de Trabalho: 
- Técnico em Contabilidade: O servidor alocado neste cargo realiza lides contabilidade como levan-
tamento de custos, orçamentos, escrita fiscal, fluxo de notas e eventualmente realiza atividades de 
caixa;  
 
Como característica do  processo realiza esforços repetitivos, possue nível de responsabilidade e 
capacitação para trabalho.  
 
E) SALA DA NUTRIÇÃO: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 Altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria revestida com azulejo, teto em concreto, porta de vidro, janelas 
em vidro basculante com a moldura em ferro e piso em concreto revestido de lajota. 
4.1.4 O ambiente é administrativo oferece riscos leves de acidentes, com risco maior na área de 
produção, durante a interligação das atividades. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtros n saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
4.2 Postos de Trabalho: 
- Auxiliar de Nutrição e Dietética: O servidor alocado neste cargo realiza elaboração e supervisão 
de cardápio, acompanhamento da confecção das refeições, controle de estocagem e controle de qua-
lidade;  
- Nutricionista-Habilitação: O servidor alocado neste cargo realiza elaboração e supervisão de car-
dápio, acompanhamento da confecção das refeições, controle de estocagem e controle de qualidade;  
- Mestre de Edificações e Infraestrutura ( Chefe de cozinha A): Os servidores alocados neste cargo 
realizam distribuição de tarefas, orientam e supervisionam o rendimento das preparações e acompa-
nham o processo de confecção das refeições;  
- Cozinheiro (Chefe de cozinha B): O servidor alocado neste cargo realiza distribuição de tarefas, 
supervisiona o rendimento das preparações e acompanha o processo de confecção das refeições;  
 
Como característica do processo possue nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para 
trabalho. 
 
F) PRODUÇÃO: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 Altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente duzentos metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria revestida com azulejo, teto em concreto, janelas em vidro bas-
culante com a moldura em ferro e piso em concreto revestido de lajota. 
4.1.4 O ambiente oferece risco moderado de acidentes. 
4.1.5 Não apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 Inexiste. 
4.1.5.2 Inexiste. 
4.1.5.3 Inexiste. 
4.1.5.4 Inexiste. 
4.2 Postos de Trabalho: 
- Copeiro: Os servidores alocados neste cargo realizam, em rodízio, todo o processo de confecção 
das refeições como seleção de grãos, cozimento, fritura, gratinação, colocação de gêneros no forno, 
preparações, servem ao público, entre outras atividades de cozinha;  
- Cozinheiro: Os servidores alocados neste cargo realizam, em rodízio, todo o processo de confec-
ção das refeições como seleção de grãos, cozimento, fritura, gratinação, colocação de gêneros no 
forno, preparações, servem ao público, entre outras atividades de cozinha;  
- Açougueiro: O servidor alocado neste cargo realiza, em rodízio, todo o processo de confecção das 
refeições como seleção de grãos, cozimento, fritura, gratinação, colocação de gêneros no forno, pre-
parações, servem ao público, entre outras atividades de cozinha; 
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 Como característica do processo realiza levantamento de peso, possue nível de responsabilidade, 
treinamento e capacitação para trabalho. 
 
G) CAFÉ DA MANHA: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 Altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria revestida com azulejo, teto em concreto e piso de lajota. 
4.1.4 O ambiente oferece risco moderado de acidentes. 
4.1.5 Não apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 Inexiste. 
4.1.5.2 Inexiste. 
4.1.5.3 Inexiste. 
4.1.5.4 Inexiste. 
4.2 Postos de Trabalho: 
- Copeiro: Os servidores alocados neste cargo fazem o café da manha, servem e realizam limpeza 
do local. 
 
Como característica do processo realizam levantamento de peso, possui nível de responsabilidade, 
treinamento e capacitação para trabalho. 
 
 
H) ALMOXARIFADO: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 Altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente sessenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em ferro e madeira e piso em concreto 
revestido de lajota. 
4.1.4 O ambiente oferece risco moderado de acidentes. 
4.1.5 Não apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 Inexiste. 
4.1.5.2 Inexiste. 
4.1.5.3 Inexiste. 
4.1.5.4 Inexiste. 
4.2 Postos de Trabalho: 
- Operador de Máquina de Lavanderia (Chefe do almoxarifado): O servidor alocado neste cargo 
realiza as lides burocráticas do setor, controle de estoque e eventualmente vai nas câmaras frias;  
 
Como característica do processo realiza esforços repetitivos, possue nível de responsabilidade, trei-
namento e capacitação para trabalho. 
 
I) ENTRADA DE SERVIÇO: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 Altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente  trinta e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em ferro, janelas em vidro basculante 
com a moldura em ferro e piso em concreto revestido de lajota. 
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4.1.4 O ambiente oferece risco leve de acidentes. 
4.1.5 Não apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 Inexiste. 
4.1.5.2 Inexiste. 
4.1.5.3 Inexiste. 
4.1.5.4 Inexiste. 
4.2 Postos de Trabalho: 
- Vigilante: Os servidores alocados neste cargo realizam o controle de entrada e saída de funcioná-
rios, gêneros alimentícios e material para o almoxarifado. Monitoramento de cameras de vigilância;  
 
Como característica do processo possui nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para 
trabalho. 
 
J) CALDEIRA: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 Altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente  sessenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em ferro e madeira, janelas em vidro 
basculante com a moldura em ferro e piso acimentado. 
4.1.4 O ambiente oferece moderado de acidentes. 
4.1.5 Não apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 Inexiste. 
4.1.5.2 Inexiste. 
4.1.5.3 Inexiste. 
4.1.5.4 Inexiste. 
4.2 Postos de Trabalho: 
- Operador de Caldeira: O servidor alocado neste cargo opera as caldeiras e realiza manutenção pre-
ventiva;  
 
Como característica do processo possui nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para 
trabalho. 
 
K) REFEITORIO: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 Altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente  quatrocentos metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas de vidro, janelas em vidro basculante 
com a moldura em ferro e piso em concreto revestido de lajota. 
4.1.4 O ambiente oferece moderado de acidentes. 
4.1.5 Não apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 Inexiste. 
4.1.5.2 Inexiste. 
4.1.5.3 Inexiste. 
4.1.5.4 Inexiste. 
4.2 Postos de Trabalho:  
- Copeiro: Os servidores alocados neste cargo realizam, em rodízio, lides de servir ao público;  
- Cozinheiro: Os servidores alocados neste cargo realizam, em rodízio, lides de servir ao público;  
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- Açougueiro: O servidor alocado neste cargo realiza, em rodízio, lides de servir ao público;  
  
 Como característica do processo realiza levantamento de peso, possui nível de responsabilidade, 
treinamento e capacitação para trabalho. 
 
L) LAVANDERIA:  
4.1 Descrição física:  
4.1.1 Altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria revestida de azulejo, teto em concreto, porta em madeira e piso 
em concreto revestido de lajota. 
4.1.4 O ambiente oferece moderado de acidentes. 
4.1.5 Não apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 Inexiste. 
4.1.5.2 Inexiste. 
4.1.5.3 Inexiste. 
4.1.5.4 Inexiste. 
4.2 Postos de Trabalho:  
- As funções de trabalho do local são terceirizadas.  
 
M) COPA: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 Altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria revestida de azulejo, teto em concreto e piso em concreto reves-
tido de lajota. 
4.1.4 O ambiente oferece moderado de acidentes. 
4.1.5 Não apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 Inexiste. 
4.1.5.2 Inexiste. 
4.1.5.3 Inexiste. 
4.1.5.4 Inexiste. 
4.2 Postos de Trabalho:  
- As funções de trabalho do local são terceirizadas.  
 
O) AÇOUGUE: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 Altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria revestida de azulejo, teto em concreto, janelas em ferro bascu-
lante, porta em vidro e piso em concreto revestido de lajota. 
4.1.4 O ambiente oferece moderado de acidentes. 
4.1.5 Não apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 Inexiste. 
4.1.5.2 Inexiste. 
4.1.5.3 Inexiste. 
4.1.5.4 Inexiste. 
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4.2 Postos de Trabalho:  
- As funções de trabalho do local são terceirizadas.  
 
P) CÂMARA FRIA: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 Altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes  e teto do local em alvenaria revestida de PVC, portas em PVC e piso em concreto 
revestido de lajota. 
4.1.4 O ambiente oferece moderado de acidentes. 
4.1.5 Não apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 Inexiste. 
4.1.5.2 Inexiste. 
4.1.5.3 Inexiste. 
4.1.5.4 Inexiste. 
4.2 Postos de Trabalho:  
- As funções de trabalho do local são terceirizadas.  
 
 
5   RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS: 
 
 Avaliações Realizadas 
5.1 Risco Físico: 
5.1.1 Ruído (Anexo 1 da NR-15) 

 
Realizada dosimetria utilizando-se a metodologia prevista na NHO-01/NHT01 da 
Fundacentro e limites de tolerância da NR-15, Anexo-01 da Portaria 3214/78, adota-
mos o critério do Grupo Homogêneo de Risco, procurando avaliar a exposição ao 
risco  existente na jornada de trabalho. 
Todas as funções  especificadas no grupo homogêneo de risco 01  estão expostas a 
níveis de ruído das maquinas e equipamentos usados no fluxo de produção mesmo as 
administrativas, devido as necessidades de interligações laborais e do grupo 02 da 
caldeira, de maneira permanente; As atividades portanto enquadram-se como ativi-
dades insalubres de grau médio, por   exposição a nível de ruído superior ao limite de 
tolerância.  
 

 
5.1.2 Ruído de Impacto ( Anexo 02 da NR 15) 

Inexistem fontes potenciais de exposição 
 
5.1.3 Exposição ao calor  (Anexo 3 da NR-15) 
 

Realizada avaliação de calor e os cálculos, conforme prescrevem os limites de tole-
rância da NR-15, Anexo-03 da Portaria 3214/78; A avaliação foi realizada em um dia 
de inverno, com temperatura aproximada de 10º C;  As operações dos equipamentos 
ocorrem de maneira intermitente. 
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*Na produção, grupo 03: ( durante a  confecção dos alimentos, com o uso de pane-
lões, frigideiras, forno e fritadeiras) as funções de copeiro, cozinheiro, açougueiro es-
tão expostas de maneira permanente ao agente. 
 Fonte geradora: panelões, frigideiras, forno e fritadeiras; Tipo de atividade: trabalho 
moderado ( em pé, trabalho moderado em maquina ou bancada, com alguma movi-
mentação), regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no próprio lo-
cal de prestação de serviço, sem carga solar; IBUTG no local de trabalho: 21.34 C. 
Portanto para as condições observadas no ambiente de trabalho o Máximo IBUTG 
aceito é de 26.7 C ( NR 15/ anexo 03/quadro 01), conclui-se que o ciclo de trabalho 
observado no local é compatível com a atividade física do trabalhador e com as con-
dições térmicas do ambiente analisado e, portanto o limite de tolerância não é exce-
dido, não sendo enquadrado como atividade insalubre.  
*Na caldeira, grupo 04:  (duas cadeiras a óleo flamotubular –ATA combustão técnica 
S/A, ano 1970  a função de operador de caldeira esta exposta de maneira permanente 
ao agente, uma ou outra esta em funcionamento de acordo com a necessidade.  
Fonte geradora: duas caldeiras flamotubular a óleo; Tipo de atividade: trabalho mo-
derado ( em pé, trabalho moderado em maquina ou bancada, com alguma movimen-
tação), regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no próprio local de 
prestação de serviço, sem carga solar; IBUTG no local de trabalho: 21.97 C.  
Portanto para as condições observadas no ambiente de trabalho o Máximo IBUTG 
aceito é de 26.7 C ( NR 15/ anexo 03/quadro 01), conclui-se que o ciclo de trabalho 
observado no local é compatível com a atividade física do trabalhador e com as con-
dições térmicas do ambiente analisado e, portanto o limite de tolerância não é exce-
dido, não sendo enquadrado como atividade insalubre.  

 
5.1.4 Radiações Ionizantes (Anexo 5 da NR-15) 
 

Inexistem fontes potenciais de exposição 
 
5.1.5   Radiação não ionizante (Anexo 7 da NR-15) 
 

Inexistem fontes de Radiação Não Ionizante artificiais potenciais de exposição 
 
5.1.6 Vibrações (Anexo 8 da NR-15) 
 

Inexistem fontes de exposição a vibrações nos locais de trabalho 
 
5.1.7 Frio (Anexo 9 da NR-15) 

Existem fontes potenciais de exposição ao agente de maneira eventual, em atividades 
ou operações executadas no interior de câmaras frigoríficas, são 04 câmaras em fun-
cionamento com temperaturas  a) –20º C, b) de 0ºC a –4º C, c) de 4º C a 7º, d) 0º C  a 
2ºC. As funções do local são tercerizadas. 
 

5.1.8 Umidade  (Anexo 10 da NR-15) 
 

Em alguns setores da linha produtiva foi constatado  a presença do agente (ex. lava-
gem de verduras, copa, e café...), porem de acordo com avaliação qualitativa,  inexis-
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te situação que possa ser considerada legalmente insalubre por agente Umidade ( en-
charcado ou alagado). 

   
 
 
5.2 QUIMICOS 

 Limite de tolerância e inspeção no local de trabalho (Anexo 11 da NR-15) 
Inexistem fontes potenciais de exposição, que possam ser avaliados quantitativamen-
te. 

 
5.2.1 Aerodispersoides 

Inexistem fontes potenciais de exposição 
   
5.2.2 Agentes Químicos – Inspeção no local de trabalho  (Anexo 13 da NR-15). 

 
Na  inspeção realizada no local de trabalho,  nas funções dos servidores que desen-
volvem  atividades  e operações envolvendo agentes químicos, como no caso do O-
perador de maquina de lavanderia que controla o almoxarifado e realiza a distribui-
ção de materiais ( detergente industrial, alvejante, Top Sec, água sanitária), ativida-
des essas que por sua natureza e métodos de trabalho, o tempo de exposição em  con-
tato com essas substancias, não é considerada uma atividade insalubre. 

 A função de operador de caldeira, mantém contato eventual, com  pequenas 
doses, em atividades e operações  envolvendo produtos químicos, a base de   fosfato, 
durante o controle do PH da água usada na caldeira, e mantém contato permanente 
em atividades e  operações  envolvendo produtos químicos como (óleo petroquímico, 
diesel e solventes), atividades essas que por sua natureza e métodos de trabalho, o 
tempo de exposição em contato com esses agentes, é considerada uma atividade insa-
lubre, de grau máximo ( Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono -  manipu-
lação de óleo mineral). 

 
 

 
5.3 Biologicos: 

Inexistem fontes potenciais de exposição 
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6 Quadro de Distribuição das funções nos setores:  
 
- Secretaria-Recepção: Recepcionista, Assistente em  Administração, Auxiliar de Nutrição e Dieté-
tica. 
 -Vice-Direção: Auxiliar em Administração; 
- Direção: Economista; 
- Controle de Custos: Técnico em Contabilidade; 
- Sala da Nutrição: Auxiliar de Nutrição e Dietética, Nutricionista-Habilitação, Mestre de Edifica-
ção e Infra-Estrutura; 
- Cocção (produção): Cozinheiro, Copeiro, Açougueiro. 
- Café da Manhã: Copeiro; 
- Almoxarifado: Operador de Máquina de Lavanderia; 
- Entrada de Serviço: Vigilante; 
- Caldeira: Operador de Caldeira; 
- Refeitório: Terceiros 
- Lavanderia: Terceiros 
- Copa: Terceiros 
- Câmara Fria: Terceiros 
- Açougue: Terceiros 
 
6.1 Quadro de nomes e funções dos servidores:  
- Ana Maria Lopes: Copeiro; 
- Antoninha dos Santos Pache: Copeiro 
- Carlos Domingues Silva Blanco: Operador de Máquina e Lavanderia; 
- Ciro Alberto Dias Perez: Assistente Administrativo  
- Claudete Marlene Beyerstedt: Cozinheiro 
- Danilo Araújo Moraes: Vigilante 
- Derli Pinheiro Kurtz: Açougueiro 
- Ernani Ribeiro de Souza: Operador de Caldeira 
- Eunice Terezinha Rissi Machado: Cozinheiro 
- Flávio dos Santos Vieira: Vigilante 
- Geny de Fátima da Almeida: Copeiro 
- Jandira Maciel de Souza: Copeiro 
- José Alberto Serra dos Santos: Copeiro 
- José Carlos Ventura: Vigilante 
- José Pedro Farias dos Santos: Mestre de Edificações e Infra-estrutura 
- José Renato  Silva da Silva: Copeiro 
- Laerte Severo: Técnico em Contabilidade 
- Loreci Batista Chielle: Cozinheiro 
- Loriane Petry Brondani: Auxiliar de Nutrição e Dietética 
- Luiz Carlos Gomes de Moraes: Copeiro 
- Luizabete dos Santos Machado: Copeiro 
- Maria Alaídes de Lima Vollenhaaupt: Cozinheiro 
- Maria Catarina Seibel Schneider: Copeiro 
- Maria Dalcini Baggio: Copeiro 
- Maria Egente Machado de Jesus: Cozinheiro 
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- Maria Jurema Trindade de Melo: Cozinheiro 
- Maria Rosa Flores Dalla Lana: Cozinheiro 
- Marizete Oliveira de Mesquita: Nutricionista-Habilitação 
- Mauro Nascimento Pereira: Assistente em Administração 
- Marlene do Carmo Chagas: Cozinheiro 
- Nilton Copello Charão: Mestre de Edificações e Infra-estrutura 
- Nilza Forner Trindade: Cozinheiro 
- Nívia Forner: Cozinheiro 
- Odete Barbosa dos Santos: Cozinheiro 
- Odone Romeu Denardin: Economista 
- Regina Bernadete Iung Klein: Cozinheiro 
- Reginaldo Batista Carvalho: Almoxarife 
- Rúbia Mara Oliveira Niederauer: Cozinheiro 
- Sibila Wouters Pippi: Cozinheiro 
- Simone de Oliveira Doico: Recepcionista 
- Sônia Maria Valente de Souza: Copeiro 
- Sônia Roselaine Venturini Pinheiro: Auxiliar de Nutrição e Dietética 
- Terezinha Azevedo da Silva: Auxiliar de Nutrição ( lotada no HUSM, em exercício RU). 
- Vani Luiza Fighera: Cozinheiro 
- Vera Lúcia Nobre da Silva: Cozinheiro 
- Vera Terezinha Pinto de Lima: Auxiliar de Nutrição e Dietética 
- Veronice Freire Alegranzi: Copeiro 
 
 
7  CRITÉRIOS GERAIS  
 
7.1  Básicos  
 
1. Realizamos inspeções nos locais de trabalho, acompanhando as atividades rotineiras dos traba-

lhadores. 
2. Realizamos entrevistas junto a cada  setor buscando levantar todas as variáveis que pudessem 

contribuir ou prejudicar nas avaliações. 
3. As avaliações Qualitativas de exposição ocupacional foram feitas tomando-se como base a aná-

lise simultânea e concorrente dos seguintes fatores relacionados: 
 

� Efetiva Exposição 
� Toxicidade ou Nível de Agressividade  
� Suposta Concentração ou Intensidade 
� Tempo de Efetiva Exposição 
� Suposta Hipersensibilidade 

 
7.2  Definições 
 
  Para definições dos reflexos relacionados a Insalubridade e Periculosidade, o tempo 
de exposição foi avaliado tomando como base o critério proposto pelo Ministério do Trabalho, ex-
presso na Portaria 3311 de 29 de Novembro de 1989, a saber: 
 
1. Exposição Permanente/Intermitente 
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Por ser um termo abstrato e de difícil mensuração, o significado temporal do que se 
entende como permanente, tem amparo legal na Portaria 3311/89 do Ministério do 
Trabalho, na qual é exemplificado que se a exposição a um determinado risco ultra-
passar a trinta minutos/dia, a mesma será considerada como de natureza intermitente 
ou contínua, sendo então remetida à situação de exposição PERMANENTE. 

 
2. Exposição Eventual 
 

Aquele que sugere a não concessão de adicionais porque, demandado até 30 (trinta) 
minutos da jornada de trabalho diária (cumulativamente ou não) , não oferece risco à 
saúde ou de acidentes,  a exceção dos fortuitos. 
 

7.3  ENQUADRAMENTO DO ESTABELECIMENTO NA CLASSIFICA ÇÃO NACIONAL 
DE ATIVIDADES ECONÔMICAS, CONFORME QUADRO "I" DA NR -04 
 
7.3.1  Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica- CNPJ 
A universidade está cadastrada no CNPJ sob número: 95591764/0001-05, sendo o responsável de 
recursos humanos João Pillar Pacheco de Campos.,  PRRH-0XX (55) 32208102, endereço eletrôni-
co: prrh@.adm.ufsm.br 
 
7.3.2  Cadastro Nacional de Atividades Econômicas- CNAE 
 
  É classificada, segundo o Código Nacional de Atividades - CNAE, quadro I da Nor-
ma Regulamentadora n.º 4, aprovada pela Portaria 3.214/78, como Educação Superior.,  CNAE 
80.30-6, Grau de Risco 2. 
 
7.3.3 CNAE análogo do ambiente: 
55.29-8 Outros serviços de alimentação 
 
7.3.4 Aspectos Sanitários: 
Possuem  vasos sanitários na proporção de 1:20.  
Água canalizada num raio inferior a 50 metros e bombona de água mineral. 
O local não apresenta visivelmente problemas de infiltração, mofo. 
Existe refeitório exclusivo para as refeições dos servidores, no próprio local. 
Não observou-se a presença de vetores mecânicos como ratos, pombos, aranhas, escorpiões, formi-
gas e outros. 
 
 
8  AGENTES AMBIENTAIS- AVALIAÇÕES 
 
8.1  Critério do Grupos Homogêneos de Risco 

Grupo homogêneo de exposição/ funcionários: todas as funções do local correspondem a um 
grupo de trabalhadores que experimentam exposição semelhante a determinados riscos ambientais; 
Todas as funções mesmo as administrativas, estão expostas ao agente ruido grupo 01 devido a ne-
cessidade de interligações laborais durante o acompanhamento do processo produtivo.  
 
Funções com exposição semelhante: 
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Grupo 01 – ruído ( Todas as funções, com exceção de motorista e vigilante ). 
Grupo 02 – ruído , caldeira ( operador de caldeira). 
Grupo 03 – calor, panelões, fritadeiras, frigideiras (cozinheiro, copeiro, açougueiro).  
Grupo 04 – calor, caldeira ( operador de caldeira). 
 

As avaliações de exposição aos agentes ambientais  foram divididas adotando-se o critério 
dos Grupos Homogêneos de Exposição a seguir relacionados: 

Grupo Homogêneo de Exposição 
Funcionário de Referência Avaliações Realizadas 

Produção 
Geny de Fátima de Almeida – Copeiro 

 
Grupo 01 

Caldeira 
Ernani Ribeiro de Souza – Operador de Caldeira. 

 
Grupo 02 

Produção 
Eunice Terezinha  Rissi Machado – cozinheiro 

 
Grupo 03 

Caldeira 
Ernani Ribeiro de Souza – Operador de Caldeira. 

 
Grupo 04 

 
 
 
 

 
8.2  Ruído 
 
 Em se tratando de um programa de controle da exposição ao ruído, os valores cons-
tantes na tabela I (Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego- NR15 Anexo 1) não de-
vem ser entendidos como linhas separadoras definitivas entre os níveis seguros e perigosos, devido 
à variação de suscetibilidade individual dos trabalhadores. Os níveis de ruído deverão ser mantidos 
o mais baixo que a tecnologia permitir. 

As exposições máximas permissíveis referem-se ao tempo total de exposição a um 
mesmo nível por dia de trabalho, quer a exposição seja contínua ou composta de vários períodos de 
curtas exposições. 

A FUNDACENTRO utiliza como critério técnico para as suas avaliações de exposi-
ção ao ruído contínuo ou intermitente, uma extensão do anexo I, que é uma tabela mais completa, 
que estabelece as máximas exposições diárias permissíveis para níveis de ruído de 80 a 115 dB(a). 
A utilização deste critério tem por finalidade representar com maior precisão a exposição dos traba-
lhadores ao ruído. 
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TABELA I - LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA RUÍDO 

CONTÍNUO OU INTERMITENTE 
Nível de Ruído 

dB(A) 
Máxima Exposição Diária 

Permissível 
85 8 horas 
86 7 horas 
87 6 horas 
88 5 horas 
89 4 horas e 30 minutos 
90 4 horas 
91 3 horas e 30 minutos 
92 3 horas 
93 2 horas e 40 minutos 
94 2 horas e 15 minutos 
95 2 horas 
96 1 hora e 45 minutos 
98 1 hora e 15 minutos 

100 1 hora 
102 45 minutos 
105 35 minutos 
106 25 minutos 
108 20 minutos 
110 15 minutos 
112 10 minutos 
114 8 minutos 
115* 7 minutos 

(*) Não é permitida exposição a níveis de ruído acima de 115 dB(A) para indivíduos que não este-
jam adequadamente protegidos. Quando a exposição diária é composta de dois ou mais períodos sob 
diferentes níveis, devem ser considerados os seus efeitos combinados. 
 Se a soma das seguintes frações: C1/T1 + C2/T2 + ...Cn/Tn 
 Exceder a unidade, o valor limite de exposição deverá ser considerado ultrapassado. 
Cn= Indica o tempo total diário de exposição a um nível específico de ruído. 
Tn= Indica a máxima exposição diária permissível a este nível (tabela I, item “Critério de Avalia-
ção”) 
Obs.: Exposições a níveis de pressão sonora inferiores a 85 dB(A) não são considerados nos cálcu-
los acima mencionados. 
A Tabela acima foi extraída da Expressão: T= 16/(N-80)^5 
Onde  T= Tempo máximo de Exposição em horas por dia  
 N= Nível de Ruído medido em dB(A) 
 O NIOSH- Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional, desenvolveu tal expres-
são, derivada de um estudo realizado em 1975 que envolveu 400 trabalhadores. 
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 Para os valores encontrados de nível de ruído intermediário aos estabelecidos na tabela I, 
será considerado a máxima exposição diária permissível relativa ao nível imediatamente mais ele-
vado. 
 
QUADRO DESTAQUE 

Níveis de Ruído Aceitáveis 
De 0 a 20 dB(A) --------------------------------�  Faixa de Silêncio 
De 30 a 70 dB(A) --------------------------------�  Faixa Segura 
De 80 a 100 dB(A) --------------------------------�  Faixa Perigosa 

Acima de 110 dB(A) --------------------------------�  Faixa de Surdez 
 

85 dB(A) Limite de Tolerância 8 horas- NR15, Portaria 3214/78 
65 dB(A) Nível de Conforto - NR17, Portaria 3214/78 
115 dB(A) Risco Grave e Iminente - NR03, NR15 , Portaria 3214/78 
130 dB(C) Limite de Tolerância para Ruído de Impacto 
120 dB(A) Limite de Tolerância para Ruído de Impacto 
140 dB(L) Ruptura de Tímpano 

140 dB(L)/130 dB(C) Risco Grave e Iminente - NR03, NR15 
 
8.2.1  Atenuação “Corrigida” em função do tempo real de uso do Protetor 
 

Porcentagem  do  tempo em que o protetor é utilizado 
50% 75% 88% 94% 98% 99% 99,5% 100% 

5 10 15 20 28 33 (37) infinita 
5 10 14 18 22 23 24 25 
5 9 13 16 18 19 19 20 
4 8 11 13 14 14 15 15 
3 6 8 9 9 10 10 10 
2 3 4 4 5 5 5 5 

240 120 60 30 10 5 2,5 0 
Tempo em minutos de não uso na jornada de 480 min 

 
8.2.2  Instrumentos  utilizados 
 

 As avaliações quantitativas de ruído foram efetuadas por intermédio dos seguintes instru-
mentos: 

Dosimetro Quest Q 400 e Q 300 (Os Parâmetros de configuração são os da NHT-01 da Fun-
dacentro e estão contidas nos quadros resumo das dosimetrias em anexo) 

Software Qsuite da Quest - Calibrador QC 10 da Quest 
Utiliza-se nas medições dos níveis de pressão sonora:  Os medidores integradores de uso pessoal 
(dosímetros) utilizados nas avaliações da exposição ocupacional ao ruído atendem as especificações 
constantes da Norma ANSI S1.4 – 1971 (R 1976) tipo S2A, com as seguintes características bási-
cas: 
marca: Quest : medidor de dose de ruído individual, mod. Q 400 e Q300 
faixa de freqüência : 20 Hz – 10 KHz, escala “A” ANSI S1.4 tipo 2A 
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faixa de medição: 60 – 140 dB(A) 
detector de nível de ruído contínuo acima de 115 dB(A) 
calibrador acústico de pressão sonora TES - 1356 
incremento de duplicação de dose = 5 (q=5) 
indicação de ocorrência de níveis superiores a 115 dB(A) 
 
 O instrumento acima descrito possui especificação segundo as normas ANSI S1.4-
1971(R1976) e IEC 651/1979. 
 
8.2.3  Metodologia de Avaliação 
 
 Para a determinação dos Níveis de Pressão Sonora foram observadas as Normas para Avali-
ação da Exposição Ocupacional ao Ruído Contínuo ou Intermitente Através de Dosímetros,  NHO-
01 da FUNDACENTRO. 

A estratégia adotada nas medições dos níveis de pressão sonora (ruído) foi à caracterização 
da exposição dos trabalhadores nesta empresa, analisando-os individualmente de modo que pudés-
semos definir a dose de ruído recebida por cada um dos trabalhadores no ambiente. 

Foram consideradas principalmente, as fontes de ruído predominante, isto é, aquelas capazes 
de contribuir significativamente para a exposição de uma ou mais pessoas. 

A definição da metodologia de amostragem foi orientada pelas exposições potenciais e não 
simplesmente pelas fontes de ruído existentes. 

Também foram rigorosamente observados os “ciclos de exposição” ao ruído, com o objetivo 
específico de definir e/ou amostrar aquelas pessoas cujas atividades se desenvolviam em diferentes 
locais e níveis de ruído, durante a jornada de trabalho. 

A grande maioria das situações de exposição ao ruído foram caracterizadas através do moni-
toramento de um trabalhador em particular, o qual representa a mesma situação acústica ambiental, 
originando os chamados “Grupos Homogêneos de Exposição”. Estes grupos retratam a exposição 
“típica” dos trabalhadores amostrados. 

A importância desta estratégia reside no fato  de que o conjunto das determinações efetuadas  
representam a totalidade das situações dos trabalhadores expostos ao ruído. 

Todas as medições dos níveis de ruído foram feitas em condições operacionais normais ou 
habituais, e elas compreendem como tais os ritmos usuais de trabalho da empresa. Todos os fatores 
contribuintes não associados ao processo (condições normais) que pudessem contribuir nas amos-
tragens foram detalhadamente analisados e considerados. 

O procedimento de avaliação adotado pelo avaliador também procurou não interferir nos re-
sultados finais das medições. Toda e qualquer leitura suspeita foi invalidada e posteriormente refei-
ta. 

As medições dos níveis de pressão sonora (ruído)  foram realizadas junto à zona auditiva dos 
trabalhadores (plano horizontal que contém o canal auditivo, a uma distância de 150 +/- 50 mm do 
ouvido) considerando sempre o lado do ouvido que estava exposto ao maior nível de pressão sono-
ra. O direcionamento do microfone dos aparelhos utilizados na amostragem foi orientado segundo 
suas características eletro–mecânicas e o campo acústico existente em cada local. Os instrumentos 
foram adequadamente calibrados.  

Visando análise criteriosa dos avaliados (Grupo Homogêneo de Exposição ao Risco-Item 
8.1), buscamos avaliar nos dias de funcionamento normal do processo produtivo.  
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8.2.4  Critérios de Avaliação da Exposição Ocupacional ao Ruído 
 

Ruído contínuo ou intermitente: o critério legal vigente de referência (NR-15, Port. Nº 
3214/78 MTb) adotado para  verificação das exposições ao ruído contínuo ou intermitente está fun-
damentado nos limites fixados de referência, 85 dB(A) para 8 horas diárias corresponde a um dose 
de 100%. 

O critério de avaliação utilizado considera ainda, além do critério de referência, o incremen-
to de duplicação de dose (q) igual a 5 (cinco) e o nível limiar de integração igual a 80 dB(A). 

As avaliações das exposições ocupacionais ao ruído contínuo ou intermitente foram feitas a-
través de dose diária de ruído ou do nível de exposição, parâmetros estes representativos da exposi-
ção diária do trabalhador.  

 
 

8.2.4.1  Metodologia de Análise da Eficiência do Protetor Auricular  
 

As recomendações da ANSI S.12.6-1997, ou aplicar a fórmula abaixo para cálculo da 
atenuação do Protetor auricular, como os fabricantes dos protetores ainda não apresentaram o índice 
de atenuação pelo método B, adotamos a metodologia abaixo. 

 
NPSc=NPSa-(NRRx F-7) 

Onde: 
NPSc - Nível de Pressão Sonora com Proteção em  dB(A) 
NPSa - Nível de Pressão Sonora do Ambiente em dB(A) 
NRR - Nível de Redução de Ruído (Norma ANSI 3.19/74 ou similar 
F – Fator de Correção do tipo de EPI abaixo 
F=0,75 Concha 
F=0,5 Espuma moldável 
F=0,3 Plug de Inserção 
 
8.2.4.2  Metodologia de Análise da Eficiência do Protetor Auricular (Método B) 
 

As recomendações da ANSI S.12.6-1997, método B, com fórmula de cálculo direto, 
onde não se utiliza o fator de correção (função do tipo de EPI) e fator de redução de 7 dB(A). 

 
NPSc=NPSa-NRR(SF)  

Onde: 
NPSc - Nível de Pressão Sonora com Proteção 
NPSa - Nível de Pressão Sonora do Ambiente 
NRR(SF) - Nível de Redução de Ruído (Subject Fit) 
 
 
8.3.4.2 Resultados Obtidos 
 
Os resultados obtidos nas avaliações estão descritos no formato e laudo de análise que se encontram 
em anexo ao presente laudo. 
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8.2.5  Conclusões e Recomendações (ruído) 
 

Em virtude da variabilidade das fontes de ruído observadas, e com base na dosimetria 
( vide anexo laudo de dosimetria de ruído),  concluímos que os trabalhadores apresentam exposição 
a este agente em condições que possam ser enquadradas acima dos limites fixados no Anexo I da 
Norma Regulamentadora 15, da portaria  3214/78  do  Ministério do trabalho, as  atividades  do 
local avaliado são consideradas insalubres pela exposição ao ruído.  
 
Recomendação 
 

1. Monitoramento rotineiro quanto às rotinas relacionadas a treinamento, uso, manutenção e 
descarte dos equipamentos de proteção individual.  

2. Adoção de Protetor Auricular quando  em exposição ao ruído de maquinas e equipamentos  
na área de produção. 

3. Palestras de orientação e conscientização. 
4. Sinalização da obrigatoriedade do  uso de protetor auricular  na produção. 
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8.3   Agentes Químicos 
 
8.3.1  Introdução 
 
  A  exposição  ocupacional a gases e vapores  é freqüente nos locais de trabalho. Dife-
rente do ruído que pode ser ouvido, os  gases e vapores poderão aparecer em concentrações perigo-
sas, com pouca ou nenhuma particularidade. Os agentes químicos no estado gasoso podem agir trai-
çoeiramente com sérias conseqüências, pois eles se misturam com o ar dos locais de trabalho e po-
derão ser respirados pelos trabalhadores, atingindo as partes mais profundas dos pulmões junto com 
o ar,  sem encontrar  nenhuma resistência à sua penetração como a encontrada pelas poeiras. 
  A  avaliação dos gases e vapores num  ambiente de  trabalho é muito importante para 
que sejam  viabilizadas medidas que preservem a saúde de seus ocupantes, principalmente em se 
considerando os trabalhos realizados em ambiente fechado, onde a ventilação se faz artificialmente 
para complementar a ventilação natural.  
 
8.3.2 - Objetivos das avaliações 
 

a) Determinar o risco à saúde dos trabalhadores devido a presença de agentes químicos  na 
forma de gases, vapores e poeiras. 

b) Considerar a concentração do agente químico no ar ambiental, assim como as vias de aces-
so no organismo humano e o tempo de exposição dos trabalhadores, comparando os dados 
obtidos com a legislação vigente a fim de determinar a necessidade de medidas de controle; 

c) Avaliar a adequação e a eficiência das medidas de controle existentes. 
 

8.3.3  Fundamentos da amostragem 
 

a) Verificar a  situação de exposição dos trabalhadores aos agentes nocivos; 
b) Analisar o posicionamento dos trabalhadores em relação às fontes poluidoras, em função da 

maior ou menor exposição devido a locais enclausurados e/ou a presença de múltiplas fon-
tes poluidoras; 

c) Observar a movimentação dos trabalhadores na área, a fim de cobrir com as avaliações a 
maior parte das situações de trabalho; 

d) Considerar as práticas laborais, isto é, como os trabalhadores se posicionam em relação às 
suas tarefas, o uso de equipamentos de proteção coletiva e individual; 

e) Considerar as trocas de ar que ocorrem no ambiente e as condições de ventilação nos locais 
de trabalho. 

 
8.3.4 Avaliação qualitativa– hidrocarbonetos e outros compostos de carbono. 
 
Óleos, graxas minerais:  
 O  óleo e as graxas minerais usados e manipulados diariamente no setor de caldeira,  são 
derivados dos  hidrocarbonetos,  os quais,  por sua vez, possuem respectivamente grau de toxidade 
que poderá provocar afecções cutâneas,  quer em contato prolongado ou eventuais  o  que depende 
de fatores tais  como:  associação  dos agentes  nocivos,  tipo  de reação e sensibilidade  individual  
e importância  do contato.  Após um certo de exposições as lesões  tomam um aspecto de "eczemas 
irritativos " e outros  (ex. laioconiose).Sendo que as  partes  do corpo onde a pele é mais delgada,  
dorso  da  mão,  parte  interna  do antebraço e laterais do pescoço,  são as  mais atingidas. 
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 A partir disto podemos distinguir dos aspectos principais dos quais dependem essas afecções 
cutâneas.       
1)  As características naturais e particulares da pele; 
2)  A  diminuição da  resistência  natural  da  pele. 
 Podem ser citados, também, os casos de reações alérgicas   geradas   pelo  contato   com  
estes   agentes,   cuja  manifestação  é  retardada  e,  ainda,   a  tendência  dos    minerais, de alta 
viscosidade, de bloquear os poros da pele.    
 
 
8.7.6 Avaliação quantitativa–calor: 
 
O calor e um risco físico, que se  apresenta em processos com liberação de energia térmica. Esta 
igualmente presente em atividades executadas ao ar livre como construção civil e o trabalho no 
campo. E sabido que o homem que trabalha em ambientes de altas temperaturas sofre de fadiga, seu 
rendimento diminui ocorrendo erros de percepção e raciocínio e aparecem serias perturbações psi-
cológicas que podem conduzir a esgotamentos e prostrações. Há portanto a necessidade de conhecer 
como se processa a interação térmica entre o organismo humano e meio ambiente, conhecer seus 
efeitos e determinar como quantificar e controlar esta interação. O organismo possui reações ao 
calor dependendo da  atividade realizada, sua intensidade e  tempo de exposição, como vaso dilata-
ção periférica, sudorese,  e doenças do calor ( exaustão do calor, desidratação, câimbras do calor, e 
choque térmico). 
 
8.3.8 - Conclusão, comentários e recomendações ( agentes químicos): 
Em relação as substancias avaliadas qualitativamente deve ser observado que os gases e vapores 
possuem comportamento inconstante, podem ocorrer situações de altas concentrações em curto es-
paço de tempo e profundamente prejudiciais à saúde dos trabalhadores. 

Mesmo o valor sendo inferior ao Limite de Tolerância estabelecido pela legislação 
vigente, não deve ser esquecido a necessidade de realização destas avaliações rotineiramente.  
Monitoramento periódico dos agentes avaliados, para a determinação das variações segundo as con-
dições atmosféricas mais ou menos favoráveis. 
 
8.4 Conclusão, comentários e recomendações Gerais: 

     É importante que as medidas e recomendações de segurança estabelecidas 

neste documento sejam levadas em consideração e executadas, possibilitando melhores condições 

de trabalho aos servidores. Quanto a possível armazenagem de produtos químicos (inflamá-

veis/combustíveis, e/ou tóxicos) devido a possibilidade de contaminação, possíveis incêndios e/ou 

explosão, sugere-se a utilização de um local adequado (ventilado e longe de fontes de calor); e ob-

servar com atenção e cuidado os procedimentos de estocagem, segurança, uso do produto, e preven-

ção de acordo com as recomendações do fabricante. 

 Recomenda-se quanto ao trabalho predominantemente realizado com postura inadequada que seja 

orientado e desenvolvido treinamento periódico sobre posturas corretas, alem de exercícios de alon-

gamento e relaxamento. Melhoria do nível de iluminamento em alguns pontos.  
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9   PROTEÇÃO INDIVIDUAL -  EPI    
 
  A  recomendação ao empregador,  quanto ao  EPI adequado  a cada risco é de com-
petência do SESMT e da  CIPA,  nas empresas  obrigadas de manter o SESMT.  Nas empresas de-
sobrigadas de possuir CIPA, cabe ao empregador, mediante orientação técnica,  fornecer  e  deter-
minar  o  uso do EPI  adequado  à  proteção  da integridade  física do trabalhador (item 6.4 e sub-
ítem 6.4.1  da NR-6). 
  Somente   poderão   ser  utilizados  os   EPIS aprovados  pelo  Ministério  do Traba-
lho,  a quem  cabe  receber, examinar,  aprovar e registrar o EPI para tanto,  o fabricante do EPI  
deverá  obter  o  CA- Certificado de  Aprovação  através  de     requerimento ao MTB.  o CA de 
cada EPI terá validade por 5  anos,  podendo ser renovado por igual prazo.  (itens 6.5, 6.6.1, 6.9.1 e  
6.10.1 da NR 6). 
  É  entendimento  de inúmeros  juristas  que  o empregador é perante a Lei não só o 
responsável pelo fornecimento do EPI como lhe incumbe compelir sua utilização pelos  empregados 
a que se destinam. 
  Sobre  isto é bem claro o enunciado n.  289 da súmula do T.S.T. 
         
  EMENDA :    "Insalubridade"   -   Adicional -  fornecimento  do  Aparelho  de  pro-
teção  -  Efeito.  "O  simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não o  exime 
do pagamento do adicional de insalubridade,  cabendo-lhe tomar as  medidas  que conduzam a di-
minuição ou eliminação  da  nocividade,  dentre  as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento  
pelo  empregado". 
  (TST  - BR 4679/88-2 AC.  3a.  T 881/89 -  4a. Região - Rel. Min. Antonio Amaral - 
DJU de 21.04.89, pág.5.890).                                
  Da   parte  do  empregado  porém,   a   recusa  injustificada  em usar tais equipamen-
tos,  constitui-se em  justa  causa  para  a sua punição (suspensão disciplinar  ou  despedida,  con-
forme os antecedentes e a gravidade da falta). 
  A  fiscalização  do uso do EPI por  parte  dos  administradores  da  empresa  deve ser 
rigorosa  uma  vez  que  a  empresa  no  caso  de uma Reclamatória Trabalhista será sempre  conde-
nada a pagar adicional de insalubridade apesar de fornecer o equipamento,  se  o perito judicial na 
data da perícia  verificar  empregados não usando seus EPIS. 
  Além  do mais sabemos que,  quando se trata de matéria  de  ordem     pública  o con-
teúdo da mesma fica acima da vontade das partes  e, por isso mesmo,  o empregado,  que é benefici-
ado com a utilização do equipamento individual de proteção,  terá que  obrigatoriamente utilizá-lo. 
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Tabela de Equipamentos de Proteção Individual: 
 

 
Obs.: Recomenda-se nas áreas de exposição a riscos ocupacionais o uso dos equipamentos de prote-
ção individual adequados ao agente, mesmo que a permanência seja de forma eventual. Ex. uso do 
protetor auricular em exposição ao ruído, bem como os demais EPI`s devem ser utilizados de acor-
do com os riscos do local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avental impermeável CA 15665 Proteção do tórax contra a ação de substancias 
químicas e umidade. 

Luva de malha de aço Proteção das mãos contra lesões de corte, nas ope-
rações de desdobramento de carnes. 

Luvas  impermeáveis CA 12366   Proteção das mãos contra a ação de substancias 
químicas e umidade. 

Creme de  proteção CA 12019 Proteção para os membros superiores (mãos), con-
tra a ação de substancias químicas (casa de caldei-
ra). 

Protetor auricular CA 12255 Protetores auriculares, para trabalhos realizados 
em locais com ruído. 

Roupa e botas Térmicas Proteção do corpo contra temperaturas baixas nas 
operações e trabalhos nas câmaras frias, mesmo 
que de forma eventual  

Óculos de segurança CA 7612 Proteção para os olhos contra  respingos de óleo 
fervente nas operações de fritura. 

Luva de raspa de couro CA 12694, luvas de 
amianto. 

Proteção das mãos no contato com objetos quentes, 
nas operações de retirada de formas do forno. 

Bota de  Borracha Proteção para membros inferiores (pés), contra 
umidade. 
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10  FONTES DE PESQUISA E APOIO BIBLIOGRÁFICO 
 
• Manuais de Legislação Atlas, 53 Ed. - Segurança e Medicina do Trabalho. 
 
• Métodos Brasileiros para avaliação de iluminamento de interiores – NBR 5413; MB 204, NBR 

5382 e NBR 5461 
 
• Norma de Higiene da Fundacentro – NHT 10 – I/E - Iluminamento 
 
• Norma de Higiene da Fundacentro - NHO 01- Exposição Ocupacional ao Ruído 
 
• Lei nº 6514 de 22/12/1977 
 
• Portaria nº 3214 de 08/06/78. 
 
• Portaria nº 3751 de 23/11/1990 
 
 
11  ANEXOS 
 
 
Avaliação de Iluminamento do local.(vide anexo 01) 
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12 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÄO DAS MEDIDAS  
 
Atividades:  
1- Adequação níveis de iluminamento / constante, anual; 
2- Treinamentos, e adequações uso de EPIS / constante, anual; 
3- Melhorias Ambientais: Apoio para pés, cadeira ergonômica, protetor de tela, suporte para mãos 
nas mesas com computadores; Colocação de piso anti-derrapante na parte da frente das fritadeiras e 
das frigideiras devido ao óleo que respinga; 
4-  Projeto de proteção contra incêndio/ constante, anual; 
5- Palestras de orientação e conscientização (ex. Prevenção e combate a incêndio, Postura e levan-
tamento de peso, Direção defensiva para o motorista; Segurança e Prevenção de acidentes, higiene 
do trabalho, Uso de EPIS....)  / constante, anual; 
6- Aplicação de sinalização de segurança / em médio prazo; 
O.B.S: Os procedimentos acima elencados  são descritos a nível de sugestões, com a finalidade de 
prevenção, e possíveis correções em relação aos riscos ambientais, visado a  melhoria da qualidade 
de vida laboral; Ficando a cargo das administrações local e geral, as avaliações de prioridades e 
execuções das melhorias. 
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13  LEVANTAMENTO, PESQUISA E ELABORAÇÃO 
 
 Santa Maria, 24 de novembro de 2006. 

 
 
 
 

SECUR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  
 
 
 
 
 
 
 

Responsável técnico 
 
 
 
 
 
 
 

Eng. Carlos Fernandes Celestino 
CREA 9213/D-DF 

 
 
 
 
 
 

Supervisão 
 
 
 
                                                              MD. Jose Ricardo Cantarelli 
                                                       Medico do Trabalho, SIAPE 2310472 
                                              Servidor público – UFSM/ NSTSO/CQVS/PPRH. 
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ANEXO I - NÍVEIS DE ILUMINAMENTO:  
 
 
 

SETOR LOCAL NÍVEL  MEDIDO RECOMENDADO 

 
Recepção Mesa 292 Lux 500 Lux 
Caixa Mesa e Computador 258 Lux 500 Lux 

Mesa 468 Lux 500 Lux 
Mesa Reunião 268 Lux 500 Lux 
Máquina de Escrever 227 Lux 300 Lux 

Direção 

Arquivo 231 Lux 300 Lux 
Mesa 500 Lux 500 Lux 

Vice -Direção 
Computador 422 Lux 500 Lux 
Computador 257 Lux 500 Lux 
Mesa 1 273 Lux 500 Lux Secretaria 
Mesa 2 189 Lux 500 Lux 
 Computador 159 Lux 500 Lux 

Controle de Custos 
Mesa 148 Lux 500 Lux 
Computador 229 Lux 500 Lux 

Relações Públicas 
Mesa 312 Lux 500 Lux 
Ambiente 356 Lux 300 Lux 

Sala de Laser 
Computador 278 Lux 500 Lux 

Sala de Reunião Mesa 202 Lux 500 Lux 
Mesa 1 440 Lux 500 Lux 
Mesa 2 512 Lux 500 Lux 
Mesa 3 307 Lux 500 Lux 

Sala da Nutrição 

Computador 279 Lux 500 Lux 
Câmara Fria Entrada 234 Lux 300 Lux 

Mesa Apoio 85 Lux 500 Lux 
Pia 1 103 Lux 300 Lux 
Pia 2 78 Lux 300 Lux 
Balcão 1 116 Lux 300 Lux 

Copa 

Balcão 2  158 Lux 300 Lux 
Refeitório dos Funcioná-
rios 

Mesa 
93 Lux 500 Lux 

Buffet Quente Carne 1  282 Lux 300 Lux 
Buffet Quente Carne 2 371 Lux 300 Lux 
Quiosque Sobremesa 198 Lux 300 Lux 
Quiosque Mesa Suco 290 Lux 300 Lux 
Quiosque Máquina Suco 1 623 Lux 300 Lux 
Quiosque Máquina Suco 2 405 Lux 300 Lux 
Quiosque Máquina Suco 3 282 Lux 300 Lux 

Refeitório 

Geral 640 Lux 300 Lux 
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Açougue Ambiente 295 Lux 300 Lux 
Mesa 124 Lux 500 Lux 
Pia 158 Lux 300 Lux 
Balcão 150 Lux 300 Lux 

Local do Café 

Fogão 171 Lux 300 Lux 
Computador 255 Lux 500 Lux 

Recepção Entrada 
Ambiente 318 Lux 300 Lux 

Câmara Fria de Resíduos Ambiente 264 Lux 300 Lux 
Lavanderia Ambiente 202 Lux 300 Lux 

Mesa 1 305 Lux 500 Lux 
Computador 1 215 Lux 500 Lux 
Mesa 2  336 Lux 500 Lux 
Computador 2 204 Lux 500 Lux 
Armazenagem de alimentos 98 Lux 200 Lux 
Armaz.  Mat. Limpeza 1 74 Lux 200 Lux 

Almoxarifado 

Armaz. Mat. Limpeza 2 40 Lux 200 Lux 
Mesa 124 Lux 500 Lux 
Balcão 150 Lux 300 Lux 
Pia 158 Lux 300 Lux 

Local do Café 

Fogão 171 Lux 300 Lux 
Caldeira 1 180 Lux 300 Lux 
Caldeira de Reserva 330 Lux 300 Lux 
Mesa Esmeril e Torno 80 Lux 300 Lux 
Quadro geral de comando 290 Lux 300 Lux 
Prateleira de Objetos 27 Lux 300 Lux 

Caldeira 

Mesa 275 Lux 500 Lux 
Seleção de Grãos 300 Lux 300 Lux 
Pia Descascador de Legu-
mes1 

156 Lux 300 Lux 

Pia Descascador de Legu-
mes2 

182 Lux 300 Lux 

Pia 3 670 Lux 300 Lux 
Pia  Carnes 4 141 Lux 300 Lux 
Pia de Lavagem 5 170 Lux 300 Lux 
Pia 6 53 Lux 300 Lux 
Picadora de Legumes 166 Lux 300 Lux 
Batedeira Industrial 120 Lux 300 Lux 
Batedeira Super Industrial 215 Lux 300 Lux 
Balança 113 Lux 300 Lux 
Picadora Manual 188 Lux 300 Lux 
Processador 1 272 Lux 300 Lux 
Processador 2 215 Lux 300 Lux 
 Mesa 1 195 Lux 500 Lux 
Mesa 2 204 Lux 500 Lux 

Cocção ( produção) 

Mesa 3 216 Lux 500 Lux 
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Mesa 4 186 Lux 500 Lux 
Guarnição 189 Lux 300 Lux 
Panelão 1 63 Lux 300 Lux 
Panelão 2 41 Lux 300 Lux 
Panelão 3 87 Lux 300 Lux 
Panelão 4 85 Lux 300 Lux 
Panelão 5 132 Lux 300 Lux 
Panelão 6 71 Lux 300 Lux 
Frigideira 1 198 Lux 300 Lux 
Frigideira 2 199 Lux 300 Lux 
Frigideira 3 202 Lux 300 Lux 
Fritadeira 178 Lux 300 Lux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


