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1  INTRODUÇÃO 
 
  O presente relatório contém o resumo das avaliações dos Riscos Ambientais efetua-
das nas dependências e locais de trabalho da Prefeitura da Cidade Universitária – Divisão de Servi-
ços Gerais – Setores de Administração de Prédios e Vigilância, na Universidade 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: 
Diretor da Divisão de serviços Gerais  - 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 hs 
Assistente do Diretor da Divisão Serviços Gerais – 07:30 às 13:00 hs 
Administração de Prédios – 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 hs 
Telefonistas – 07:30 às 13:30 hs; 13:30 às 19:30 hs e 17:00 às 22:00 hs (turnos) 
Manutenção Telefônica – 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 hs 
Vigilantes – 07:00 às 19:00 e 19:00 às 07:00 hs  (turnos) 
 
 
 3.3  Data da Inspeção  
 

As avaliações contidas neste relatório foram realizadas no mês de maio de  2006; No come-
ço, 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: Cíntia Giacomi-
ni, Alexandre Stamm Círio, João Batista Ribeiro Baptistello, 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  ENQUADRAMENTO DO ESTABELECIMENTO NA CLASSIFICAÇÃO NACIONAL 
DE ATIVIDADES ECONÔMICAS, CONFORME QUADRO "I" DA NR-04 
 
4.1  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 
 
4.2  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. 
 
4.3 CNAE análogo do ambiente: 
Setores Administrativos 
75.11-6 – Administração pública em geral; 
Setor Telefonia 
64.20-3 - Telecomunicações; 
Setor Vigilância 
74.60-8 – Atividades de investigação, vigilância e segurança. 
 
4.4 Aspectos Sanitários: 
Possui vasos sanitários na proporção de 1:20, água canalizada num raio inferior a 50m e bombona 
de água mineral; A universidade possui em suas dependências, Restaurante Universitário  -  RU,  o 
local avaliado apresenta área  para as refeições.  
 
 
5  ATIVIDADES DO LOCAL AVALIADO/DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO 
 
5.1 Setor: Sala do Diretor (divisão dos serviços gerais ) 
Descrição dos Locais de Trabalho: 
Piso do local em carpete, paredes com divisória em madeira, teto em madeira, área aproximada de 
20 m² (vinte metros quadrados) e pé direito aproximadamente 2,80 m (dois metros e oitenta centí-
metros). Possui 3 (três) janelas de ferro basculantes, que medem aproximadamente 1,20 m (um me-
tro e vinte centímetros} x 2,00 m (dois metros), há 1 (uma) porta, cuja medida é de aproximadamen-
te 0,90 m ( noventa centímetros) x 2,10 m (dois metros e dez centímetros) em madeira. A ventilação 
do local é auxiliada com ar condicionado aparentemente limpos. A iluminação é artificial através de 
lâmpadas florescentes.  
Descrição das funções : 
Diretor: Coordena todas as atividades administrativas e  burocráticas da vigilância, transporte, tele-
fonia e limpeza. 
Máquinas e equipamentos empregados: 
Inexiste 
Produtos utilizados: 
Inexiste 
Riscos avaliados: 
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Inexiste 
Equipamento de proteção coletiva: 
Inexiste.  
Equipamento de proteção individual: 
Inexiste 
O setor localiza-se no prédio da reitoria oitavo andar, campus UFSM,  possuindo interligações labo-
rais com setores localizados em outros locais. 
 
5.1.1 Setor: Sala dos Assistentes do Diretor (divisão de serviços gerais) 
Descrição dos Locais de Trabalho: 
Piso do local em carpete, paredes com divisória em madeira, teto em madeira, área aproximada de 
22 m² (vinte e dois metros quadrados) e pé direito aproximadamente 2,80 m (dois metros e oitenta 
centímetros). Possui 3 (três) janelas de ferro basculantes, que medem aproximadamente 1,20 m (um 
metro e vinte centímetros} x 2,00 m (dois metros), há 1 (uma) porta, cuja medida é de aproximada-
mente 0,90 m ( noventa centímetros) x 2,10 m (dois metros e dez centímetros) em madeira. A venti-
lação do local é auxiliada com ar condicionado aparentemente limpos. A iluminação é artificial a-
través de lâmpadas florescentes.  
Descrição das funções : 
Telefonista: Controle de contas telefônicas, com emissão de relatórios por ramal, realizam rodízios 
com a central telefônica em situações adversas. 
Máquinas e equipamentos empregados: 
Computador, impressora e telefone 
Produtos utilizados: 
Inexiste 
Riscos avaliados: 
Inexiste 
Equipamento de proteção coletiva: 
Inexiste.  
Equipamento de proteção individual: 
Inexiste 
O setor localiza-se no prédio da reitoria oitavo andar, campus UFSM. 
 
5.2 Setor:  Administração de Prédios   
Descrição dos Locais de Trabalho: 
Piso do local em carpete, paredes com divisória em madeira, teto em madeira, área aproximada de 
25 m² (vinte e cinco metros quadrados) e pé direito aproximadamente 2,80 m (dois metros e oitenta 
centímetros). Possui 3 (três) janelas de ferro basculantes, que medem aproximadamente 1,20 m (um 
metro e vinte centímetros} x 2,00 m (dois metros), há 1 (uma) porta, cuja medida é de aproximada-
mente 0,90 m ( noventa centímetros) x 2,10 m (dois metros e dez centímetros) em madeira. A venti-
lação do local é auxiliada com ar condicionado aparentemente limpos. A iluminação é artificial a-
través de lâmpadas florescentes.  
Descrição das funções : 
Auxiliar Administrativa: Realiza as lides de administração do setor, controle de diárias, e marcação 
de férias. 
Assistente Administrativo: Realiza as lides de administração, controle de diárias e marcação de fé-
rias. 
Máquinas e equipamentos empregados: 
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Computador, impressora e telefone 
Produtos utilizados: 
Inexiste 
Riscos avaliados: 
Inexiste 
Equipamento de proteção coletiva: 
Inexiste.  
Equipamento de proteção individual: 
Inexiste 
O setor localiza-se no prédio da reitoria oitavo andar, campus UFSM 
 
5.3 Setor: Central Telefônica       
Descrição dos Locais de Trabalho: 
Piso do local em carpete, paredes com divisória em eucatex, teto em concreto, área aproximada de 
30 m² (trinta metros quadrados) e pé direito aproximadamente 3 m (três metros). Possui 2 (duas) 
janelas de ferro basculantes, que medem aproximadamente 1  (um metro) x 1,20 m (um metro e 
vinte centímetros), há 1 (uma) porta, cuja medida é de aproximadamente 0,90 m ( noventa centíme-
tros) x 2,10 m (dois metros e dez centímetros) em madeira. A ventilação do local é auxiliada com ar 
condicionado aparentemente limpos. A iluminação é artificial através de lâmpadas florescentes.  
Descrição das funções : 
Telefonista: O servidor alocado neste cargo realiza as lides de atendimento de telefone de todos os 
ramais, . 
Máquinas e equipamentos empregados: 
Computador, impressora e mesa telefônica 
Produtos utilizados: 
Inexiste 
Riscos avaliados: 
Inexiste 
Equipamento de proteção coletiva: 
Inexiste.  
Equipamento de proteção individual: 
Inexiste 
A central telefônica, a central técnica,  e manutenção telefônica, estão localizadas no prédio dezes-
sete andar térreo do campus da UFSM.. 
 
5.3.1 Setor: Central Técnica   
Descrição dos Locais de Trabalho: 
Piso do local em paviflex, paredes em alvenaria, teto em concreto, área aproximada de 36 m² (trinta 
e seis metros quadrados) e pé direito aproximadamente 3 m (três metros). Possui 3 (três) janelas de 
ferro basculantes, que medem aproximadamente 1  (um metro) x 1,20 m (um metro e vinte centíme-
tros), há 1 (uma) abertura sem porta, cuja medida é de aproximadamente 0,90 m ( noventa centíme-
tros) x 2,10 m (dois metros e dez centímetros). A ventilação do local é auxiliada com ar condiciona-
do aparentemente limpos. A iluminação é artificial através de lâmpadas florescentes.  
Descrição das funções : 
Telefonista *:  realiza confecção de relatórios das contas dos ramais e atendimento telefônico; auxi-
lia na parte burocrática da setor central técnica. 
Técnico em Telecomunicações: opera em assistência técnica, consertos e instalação de ramais. 
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Manutenção central telefônica, instalação de ramais em postes. 
Máquinas e equipamentos empregados: 
Computador, impressora e central de ramais 
Produtos utilizados: 
Inexiste 
Riscos avaliados: 
Inexiste 
Equipamento de proteção coletiva: 
Inexiste.  
Equipamento de proteção individual: 
Inexiste 
     
5.3.2 Setor: Manutenção Telefõnica 
Descrição dos Locais de Trabalho: 
Piso do local em paviflex, paredes em alvenaria, teto em concreto, área aproximada de 40 m² (qua-
renta metros quadrados) e pé direito aproximadamente 3 m (três metros). Não possui janelas, há 1 
(uma) abertura sem porta, cuja medida é de aproximadamente 0,90 m ( noventa centímetros) x 2,10 
m (dois metros e dez centímetros). A ventilação do local é auxiliada com ar condicionado aparen-
temente limpos. A iluminação é artificial através de lâmpadas florescentes.  
Descrição das funções : 
* Técnico em Telecomunicações: O servidor alocado neste cargo realiza as lides de consertos de 
telefones, fax, estabilizadores, no brek. Realiza instalação de rede externa em postes e trabalham 
nos setores  em todos os ramais. 
Máquinas e equipamentos empregados: 
Multi teste, multímetro, soldador de estanho, furadeira, escada a prova de choque. 
Produtos utilizados: 
Azeite de fusão (IBM) 
Riscos avaliados: 
Risco físico: ruído (furadeira) 
Risco biológico: manutenção de ramais no HUSM (eventual) 
Equipamento de proteção coletiva: 
Escada á prova de choques, cinto de segurança 
Equipamento de proteção individual: 
Inexiste 
 
 
5.4 Setor: Vigilância 
Descrição dos Locais de Trabalho: 
Piso do local em paviflex, paredes em alvenaria e madeira, teto em concreto, área aproximada de 28 
m² (vinte e oito metros quadrados) e pé direito aproximadamente 3 m (três metros). Possui 2 (duas) 
janelas de ferro basculantes, que medem aproximadamente 1m  (um metro) x 0,50 m (cinquenta 
centímetros), há 2 (duas) portas, cuja medida é de aproximadamente 0,90 m ( noventa centímetros) 
x 2,10 m (dois metros e dez centímetros). A ventilação do local é auxiliada com ar condicionado 
aparentemente limpos. A iluminação é artificial através de lâmpadas florescentes.  
Descrição das funções : 
Vigilante*: Realiza   atividades de confecção da escala, pedidos de materiais, atende o telefone e 
encaminha os demais vigilantes ao atendimento da ocorrência. 
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Vigilante: atividades de segurança patrimonial. 
 A sala localiza-se no sub-solo do prédio da reitoria do campus UFSM;  Os servidores possuem seis 
postos fixos de trabalho e um móvel  (um posto em frente ao prédio dezessete, outro no CCSH-
Centro, no posto da horta, nos solos, na reitoria, no parque de exposições, e uma unidade móvel)  
Máquinas e equipamentos empregados: 
Computador, impressora e telefone 
Produtos utilizados: 
Inexiste 
Riscos avaliados: 
Inexiste 
Equipamento de proteção coletiva: 
Inexiste.  
Equipamento de proteção individual: 
Inexiste 
 
 5.5 Setor: Mudanças 
Descrição dos Locais de Trabalho: 
Piso do local em paviflex, paredes em alvenaria e madeira, teto em concreto, área aproximada de 28 
m² (vinte e oito metros quadrados) e pé direito aproximadamente 3 m (três metros). Possui 2 (duas) 
janelas de ferro basculantes, que medem aproximadamente 1m  (um metro) x 0,50 m (cinquenta 
centímetros), há 2 (duas) portas, cuja medida é de aproximadamente 0,90 m ( noventa centímetros) 
x 2,10 m (dois metros e dez centímetros). A ventilação do local é auxiliada com ar condicionado 
aparentemente limpos. A iluminação é artificial através de lâmpadas florescentes.  
Descrição das funções : 
*Contínuo: atividades de carregamento de mobiliários e mudanças dentro dos setores da UFSM. 
Máquinas e equipamentos empregados: 
Carros para transporte. 
Produtos utilizados: 
Inexiste 
Riscos avaliados: 
Inexiste 
Equipamento de proteção coletiva: 
Inexiste.  
Equipamento de proteção individual: 
Inexiste 
 
6  DESCRIÇÃO DOS SETORES DE TRABALHO E SUAS FUNÇÕES: 
 
6.1 Setores/funções: 
 
- Sala do Diretor : Diretor; 
- Sala dos Assistentes do Diretor: Telefonista; 
- Setor  Administração de Prédios: Auxiliar Administrativo, Assistente Administrativo; 
- Setor Central Telefônica: Telefonista; 
- Setor Central Técnica: Telefonista, Técnico em Telecomunicações; 
- Setor Manutenção Telefônica: Técnico em Telecomunicações; 
- Setor Vigilância: Vigilante*, Vigilante. 
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6.2 QUADRO DE NOMES E FUNÇÕES DE SERVIDORES 
 
- Adelmo Manuel Escobar Trindade - Vigilante 
- Adriani Teixeira Machado – Telefonista 
- Alaor Galiano Nunes – Vigilante 
- Aldair Schifelbein – Vigilante 
- Alziro da Rosa Dineck – Vigilante 
- Amaro Elonice Martins - Vigilante 
- Áuria Beloni de Souza – Telefonista 
- Carlos Alberto Razera – Vigilante 
- César Augusto Schmidt – Técnico em Agropecuária 
- Cezar Augusto Machado – Vigilante 
- Daniel Kaufmann - Vigilante 
- Eduardo Monteiro Gómez – Técnico em Telecomunicações 
- Eduino Jesus Martins Simões – Vigilante 
- Elizeu Flores de Menezes - Vigilante 
- Eloísa Helena Venturini Borges – Telefonista 
- Elmo Mota Nielsen – Vigilante 
- Erli Santo Camargo – Vigilante 
- Francisco Rissieri Rossini Saydelles – Vigilante* 
- Frutuoso Rosa de Andrade - Vigilante 
- Gisele Denise Beck Difante – Telefonista 
- Ilto Resende da Silva - Vigilante 
- Irineu Antônio Machi – Auxiliar Administrativo 
- Jairton Jocely Kroth – Vigilante 
- Jauris de Lima Lemos – Vigilante 
- Joacir Fernandes do Nascimento – Vigilante 
- João Deroci Lopes de Freitas – Vigilante 
- João Moacir Oliari – Contínuo 
- José Cláudio Arruda Vitorino - Contínuo 
- José Mário da Silva Viana – Vigilante 
- José Nilton Rodrigues Vasques – Vigilante 
- José Parodes da Rosa – Vigilante 
- Júlio Cezar Pinto Flores – Vigilante 
- Luis Carlos Rosa Lopes – Vigilante 
- Luis Gonzaga Araújo de Oliveira - Vigilante 
- Luiz Sérgio Giacomini - Técnico em Secretariado 
- Maria Enilda dos Santos Rodrigues - Telefonista 
- Maria Universina de Almeida Carvalho – Telefonista 
- Marilete Carmem Marim Ramos – Telefonista 
- Mário Luis de Oliveira Brum – Vigilante 
- Mário Rezende Flores - Vigilante 
- Nasser Hedin de Abreu - Vigilante 
- Noeci Ana Roratto - Telefonista  
- Ondina Belinazo Holzchuke – Telefonista 
- Paulino Oliveira Souto – Vigilante 
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- Paulo Ernane dos Santos – Vigilante 
- Paulo Renato Lopes de Aguiar – Vigilante 
- Paulo Roberto Voigt – Vigilante 
- Paulo Sérgio Bastos Alves Pereira – Vigilante 
- Renato Moreira – Vigilante 
- Renato Nascimento de Souza – Vigilante 
- Romeu Lemes Ozório – Vigilante 
- Ruy Santaren Rossini – Vigilante 
- Sérgio de Souza Lima Bueno - Vigilante 
- Sônia Terezinha Oliveira Ferrão – Telefonista 
- Valderi José de Paula – Vigilante 
- Valdocir Antônio Puchale – Vigilante 
- Valmir Bitencourt Falcão - Vigilante  
- Vandelcork Marques Lara – Vigilante 
- Vanderlei Gonçalves Maronez – Vigilante* 
- Vanilda Arias – Telefonista 
- Vilmar Firmino Pillar - Vigilante 
- Zeldonir Borges Brilhante – Assistente Administrativo 
- Wilson Luis Oliveira – Vigilante 
 
Vigilante* - Vigilância (burocráticos) 
Vigilante – Segurança Patrimonial 
 
 
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: 
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1. Exposição Permanente/Intermitente 
 

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   RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS: 
 
 Avaliações Realizadas 
 
 
� Ruído (Anexo 1 da NR-15) 

 
                        No Setor de central telefônica  a operação da mesa telefônica não é re-
alizada com fones de ouvido,   há exposição eventual dos servidores  ao risco, duran-
te a operação dos maquinas ( telefone, mesa telefônica ...) 

 
� Sobrecarga Térmica (Anexo 3 da NR-15) 
 

Não foram constatadas fontes de calor artificial relacionadas a exposição ocupacional 
 
� Radiações Ionizantes (Anexo 5 da NR-15) 
 

Inexistem fontes potenciais de exposição 
 
� Condições Hiperbáricas (Anexo 6 da NR-15) 
 

Inexistem fontes potenciais de exposição 
 
� Radiações Não-Ionizantes (Anexo 7 da NR-15) 
                       
                       Inexistem fontes potenciais de exposição 
 
� Vibrações (Anexo 8 da NR-15) 
 

Inexistem fontes de exposição a vibrações nos locais de trabalho 
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� Frio (Anexo 9 da NR-15) 
 
                           Inexistem fontes de exposição potenciais ao risco. 
 
� Umidade  (Anexo 10 da NR-15) 
 
                          Inexistem fontes potenciais de exposição 
 
� Agentes Químicos- Limite de tolerância e inspeção no local de trabalho (Anexo 11 da NR-15) 
 
                        Inexiste situação que possa ser considerada legalmente insalubre . 
 
� Agentes Poeiras Minerais  (Anexo 12 da NR-15) 
 

Inexiste exposição ocupacional potencial a estes agentes 
 
� Agentes Químicos – Inspeção no local de trabalho  (Anexo 13 da NR-15). 
 

                        Na  inspeção realizada no local de trabalho,  nas funções dos servido-
res que desenvolvem  atividades  e operações envolvendo agentes químicos, como no 
caso do técnico em telecomunicações, que manipula eventualmente a substancia azei-
te de fusão usado para retirar a umidade dos componentes . 

 
 
� Agentes Biológicos – sem limite de tolerância  (Anexo 14 da NR-15)  
 
.                           Inexiste fontes potenciais de exposição 
 
. 
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 ambi-
entais.  
 
 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. 
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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. 
 

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) 
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 O NIOSH- Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional, desenvolveu tal expres-
são, derivada de um estudo realizado em 1975 que envolveu 400 trabalhadores. 
 
 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 em avaliações  
 

 As avaliações quantitativas de ruídos são efetuadas por intermédio dos seguintes instrumen-
tos: 

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 
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(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 
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 
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foram adequadamente calibrados.  
 
 
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) 
 
 
8.2.5 Conclusões e Recomendações (ruido) 
 
Recomendação 
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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. 
 

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. 
 



                                                                                          > SECUR 
Consultoria Empresarial 

PPRA/UFSM/2006/Departamento Prefeitura da Cidade Universitária – Divisão de Serviços Gerais – Setores de 
Administração de Prédios e Vigilância 

Rua Flamengo 58 - Parque da Matriz - Cachoeirinha/RS 
Fone Fax: 0XX51 3029.2211 

e-mail: securitta@securitta.eng.br 
19/58 

Óleos, graxas minerais: 
.   
 O  óleo e as graxas minerais usados e manipulados diariamente,  são derivados dos  hidro-
carbonetos,  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 con-
tato.  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 ante-
braço e laterais do pescoço,  são as  mais atingidas. 
  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.    
 
 
 
8.3.5 - Conclusão, comentários e recomendações ( agentes químicos) 
 
                       Em relação as substancias avaliadas qualitativamente deve ser observado que os ga-
ses e vapores possuem comportamento inconstante, podem ocorrer situações de altas concentrações 
em curto espaço 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.  
 
 
 
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 

 Organização do sistema de proteção contra incêndio de todo setor. 

             Aplicação de sinalização de segurança. 
 
             No setor de manutenção telefônica melhor disposição dos materiais no depósito e retirada 
de entulhos da entrada do setor.. 
 
            Uso de rotulagem preventiva das substancias químicas empregadas nos setores em  local 
visível  (azeite de fusão). 
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             Melhorias ambientais com cadeira ergonômica, apoio de teclado, mouse e pés. 

              Na central telefônica canalização exposta no teto (canalização do banheiro do andar superi-

or).  

           
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:  
 
 

 
 
 
 
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 (Vide Anexo I) 
 
Avaliação de Iluminamento do local. 
 
 

Óculos de segurança. – CA 11961 Proteção para os olhos contra  partículas volantes. 
Ex: manutenção de ramais 

Calçado de Segurança – CA 11411 Proteção dos pés contra choque elétrico. Ex: insta-
lação de ramais em postes  

Cremes protetores  - CA 12019 Proteção para os membros superiores ( mãos), con-
tra a ação de substancias químicas ( possíveis der-
matites e afecções cutâneas).ex. manutenção de 
equipamentos 

Protetor Auricular de Inserção – CA 16048 Protetores auriculares, para trabalhos realizados 
em locais onde exista o agente. Ex: manutenção 
em locais com ruído 

Capacete de Segurança -  CA 6003 Proteção da cabeça contra choques elétricos. Ex: 
instalação de ramais em postes 

Ferramentas adequadas ao trabalho Proteção contra choques 
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12 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÄO DAS MEDIDAS  
 
Atividades:  
1- Adequação dos  níveis de  iluminamento, em curto prazo 
2- Organização do sistema de proteção contra incêndio / em curto prazo 
3- Melhorias ambientais ( cadeira ergonômica,protetor de tela ,apoio para mouse e teclado, apoio 
para pés) / em médio prazo 
4- Palestras de orientação e conscientização / constante, anual; 
5- Aplicação de sinalização de segurança / em médio prazo; 
 

O.B.S: Monitoramento rotineiro quanto ao funcionamento e manutenções preventiva, em rela-
ção ao armamento de acordo com as especificações do fabricante; e  às rotinas relacionadas a 
treinamento, uso, manutenção e descarte dos equipamentos de proteção individual, quando ne-
cessários em exposição a  riscos eventuais ( ex. ruído) durante  as atividades de vigilância pa-
trimonial .  

 
Os procedimentos acima elencados  são descritos a nível de sugestões para prevenção de riscos am-
bientais e acidentes, 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,  26 de novembro de 2006.         

 
 
 

SECUR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 
 
 
 
 

 
 

Responsável técnico 
 
 
 
 
 

 
Eng. Carlos Fernandes Celestino 

CREA 9213/D-D 
 
 
 

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

 

 
 

SETOR 
 

LOCAL 
NÍVEL MEDI-
DO (LUX) 

NIVEL RECO-
MENDADO (LUX) 

Sala do Diretor Mesa 89 500 
Sala dos Assistentes do 
Diretor 

Mesa I 
Computador I 
Mesa II 
Computador II 

380 
470 
770 
550 

500 
500 
500 
500 

Setor Administração de 
Prédios 

Mesa I  
Computador I 
Mesa II 
Computador II 
Depósito 

110 
85 
180 
78 
70 

500 
500 
500 
500 
300 

Setor Central Telefõnica Mesa Telefônica I 
Mesa telefônica II 
Computador 

708 
737 
593 

500 
500 
500 

Setor Central Técnica Computador I 
Mesa 
Computador II 
Central de Ramais I 
Central de Ramais II 

290 
369 
512 
289 
233 

500 
500 
500 
300 
300 

Setor Manutenção Tele-
fônica 

Bancada  
Depósito 

309 
525 

300 
300 

Setor Vigilância Computador 
Mesa I 
Mesa II 
Depósito 

278 
372 
241 
282 

500 
500 
500 
300 

 
 
 


