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I Identificação da Empresa

Razão Social: SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Número do CNPJ: 37.887.759/0003-00

Código do CNAE: 52.44-2

Grau de Risco: 02

Endereço: Rua Carlos Urh, 46 Bairro Urlandia.

Cidade: Santa María/RS

Atividades Desenvolvidas: Atuação centrada no comércio
material de construção, ferragem, ferramentas manuais
metalúrgicos, vidros espelhos e vitrais, tintas e madeiras.

Telefone: (55) 211 - 3993

Datas dos levantamentos de dados: 26 de Agosto de 2004.

varejista de

e produtos

Rua Professor 8r01901,281 - Santa ~larla/RS - Fone S5 222 4149
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LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

I DISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DA EMPRESA I

SETOR / FUNCÃO Nº FUNCIONARIOS
ADMINISTRATIVO

Diretor Administrativo 01

Técnico Contábil 01

Vendedor 01

Comprador 01

Teiefonista 01

Engenheiro Agrícola 01

Engenheiro Mecânico 01

Serviços Gerais 01

PRODUÇAO

Chefe de Produção 01

Torneiro Mecânico 02

Almoxarife 01

Mecânico 01

Técnico em Manutenção 01

Auxiliar de Manutenção 01

Auxiiiar de Produção 02

Montador 01

Motorista 01

Soldador 13

Soldador (Op. do Pantógrafo) 01

Auxiliar de Soldador 01

PINTURA

Auxiliar de Produção (Pintor) 01

Total Geral ! 35

Rua Professor Braga, 281 ~ Santa Mana/RS ~ Fone SS 222 4149

Rua R,a(huel0.l....~~:!!s.u~'!! P,nhe,ro Mathado - Santa Mam/RS - Fone 55222 2430



lTCAT - laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO lTDA

1. Levantamento dos Riscos Ambientais

Empresa: SAMMPATRICIO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Área/Setor de Trabalho: Administrativo

Função: Diretor Administrativo

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Gerenciamento e coordenação das atividades da empresa; definição das
políticas e estratégias adotadas; orientações gerais aos funcionários;
negociações com os públicos da empresa; decisões comerciais e
administrativas.

ANÁLISE DOS RISCOS DIAGNOSTICADOS

� Não há evidências de exposição a Riscos Ambientais (Físicos, Químicos ou
Biológicos).

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

� Não se faz necessário o uso de equipamentos de proteção para o
desempenho de suas atividades.

RECOMENDAÇÕES

� Não há recomendações específicas para a função.

CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

(Segundo a Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, em suas Normas
Regulamentadoras 15 e 16, e lei nO8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO04).

� Atividades Salubres - NR 15

� Atividades não Perigosas - NR 16.
� Atividades não especiais: Lei 8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO 04 -
modificado pelo Decreto 4882/03.

� Informar na GFIP33 o código 1 (Sem exposição a Agente Nocivo)

OBSERVAÇÃO

A caractenzação acima realizada é válida enquanto as condições e o ambiente
de trabalho permanecerem inalterados em relação ao avaliado e informado
durante as inspeções realizadas.

Rua Profe~~or Braça. 2el ~ S~nla Maria/RS - Fone 55 222 4149

Rua R,achuelo, ~_-:.. E~~~.~~!'.i.~~~chado ~_.2!~~~~_-Fone 5S 222 24)0
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Empresa: SAMMPATRICIO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Área/Setor de Trabalho: Administrativo

Função: Técnico Contábil

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Realiza Atividades de toda parte fiscal e pessoal da empresa, bem como
emissão de notas fiscais, preenchimento do livro fiscal de entrada e saída de
mercadorias, faz o controle da entrada e registro dos colaboradores.

ANÁLISE DOS RISCOS DIAGNOSTICADOS

� Não há evidências de exposição a Riscos Ambientais (Físicos, Químicos ou
BiológiCOS).

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

� Não se faz necessário o uso de equipamentos de proteção para o
desempenho de suas atividades.

RECOMENDAÇÕES

� Não há recomendações específIcas para a função.

CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

(Segundo a Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, em suas Normas
Regulamentadoras 15 e 16, e lei nO8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO04).

� Atividades Salubres - NR 15

� Atividades não Perigosas - NR 16.
� Atividades não especiais: Lei 8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO 04 -
modificado pelo Decreto 4882/03.

� Informar na GFIP 33 o código 1 (Sem exposição a Agente Nocivo)

OBSERVAÇÃO

A caracterização acima realizada é válida enquanto as condições e o ambiente
de trabalho permanecerem inalterados em relação ao avaliado e informado
durante as inspeções realizadas.

Rua Professor Braga. 281 - Santa ~lafia/RS - Fone 55 222 4149

~~,;~0.?~,:.,~,~9~,na Rua Pinheoro Machado - Santa ~1aria/RS - Fone 55 2l.l1.~,_".v~w". ~_':~



LTCAT- Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Empresa: SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIOLTDA.

Área/Setor de Trabalho: Administrativo

Função: Comprador

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Realiza atividades de compras
borracha, material de EPI's,
componentes, verifica estoque.

de matérias como
motores elétricos,

ferro,
diesel

parafuso,
e seus

ANÁLISE DOS RISCOS DIAGNOSTICADOS

� Não há evidências de exposição a Riscos Ambientais (Físicos, Químicos ou
Biológicos).

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL E COLETIVA

� Não se faz necessário o uso de equipamentos de proteção para o
desempenho de suas atividades.

RECOMENDAÇÕES

� Não há recomendações específicas para a função.

CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

(Segundo a Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, em suas Normas
Regulamentadoras 15 e 16, e lei nO8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO04).

� Atividades salubres: NR 15

� Atividades não Perigosas: NR 16.

� Atividades não especiais: Lei 8213/91, Decreto 3048/99/ anexo nO 04 -
modificado pelo Decreto 4882/03.

� Informar na GFIP33 o código 1 (sem exposição a agentes nocivos).

OBSERVAÇÃO

A caracterização acima realizada é válida enquanto as condições e o ambiente
de trabalho permanecerem inalterados em relação ao avaliado e informado
durante as inspeções realizadas.

Rua Profe~50r Braga, 261 - Santa Mana/RS - Fone SS 222 4149

Rua Rlachuelo, 36_~:""~.9.utna RUolPInheirO Machad.2 ..~....?~~a Maria/RS - Fone 55 222 2~Q....._ .�. ,~
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lTCAT - laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO lTDA

Empresa: SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.

Área/Setor de Trabalho: Administrativo

Função: Telefonista

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Realiza toda atividade de atendimento ao telefone, emissão e recebimento de
E-mail, recebimento de clientes, organização dos arquivos e controle da
entrega dos vales transporte(passe urbano) aos colaboradores.

ANÁLISE DOS RISCOS DIAGNOSTICADOS

� Não hâ evidências de exposição a Riscos Ambientais (Físicos, Químicos ou
Biológicos).

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

� Não se faz necessário o uso de equipamentos de proteção para o
desempenho de suas atividades.

RECOMENDAÇÕES

� Não hâ recomendações específicas para a função.

CARACTERIZAÇÃO DAS CONDiÇÕES DE TRABALHO

(Segundo a Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, em suas Normas
Regulamentadoras 15 e 16, e lei nO8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO04).

� Atividades salubres: NR 15

� Atividades não Perigosas: NR 16.

� Atividades não especiais: Lei 8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO 04 -
modificado pelo Decreto 4882/03 .

� Informar na GFIP33 o código 1 (sem exposição a agentes nocivos).

OBSERVAÇÃO

A caracterização acima realizada é vâHda enquanto as condições e o ambiente
de trabalho permanecerem inalterados em relação ao avaliado e informado
durante as inspeções realizadas.

Ru~ Profe550r Br~g~, 281 ~ Santa Maria/RS - Fone S5 222 4149

Rua Rlach~~lo.~~~¥' ..E5qu,na Rua £'!!l~.!!~.!::~Chado - S~nta Mana/RS - Fone S5 222 2430
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Empresa: SAMMPATRICIO INDÚSTRIA ECOMERCIO LTDA.

Área/Setor de Trabalho: Administrativo

Função: Engenheiro Agrícola

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Realiza atividades de projetos, orçamentos, eventualmente acompanha os
projetos na produção, realiza viagens em razão de dar assistência aos clientes
e manutenção dos equipamentos de sistema de irrigação.

ANÁLISE DOS RISCOS DIAGNOSTICADOS

� Não há evidências de exposição a Riscos Ambientais (Físicos, Químicos ou
Biológicos).

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

� Não se faz necessário o uso de equipamentos de proteção para o
desempenha de suas atividades.

RECOMENDAÇÕES

� Não há recomendações específicas para a função.

CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

(Segundo a Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, em suas Normas
Regulamentadoras 1S e 16, e lei nO8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO04).

� Atividades salubres: NR 15

� Atividades não Perigosas: NR 16.

� Atividades não especiais: Lei 8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO 04 -
modificado pelo Decreto 4882/03.

� Informar na GFIP33 o código 1 (sem exposição a agentes nocivos).

OBSERVAÇÃO

A caracterização acima realizada é válida enquanto as condições e o ambiente
de trabalho permanecerem inalterados em relação ao avaliado e informado
durante as inspeções realizadas.

Rua Professor Braga, 281 - Sall!a MariaiRS - Fone 55 222 4149

Rua Rlachuelo, 324 . Esquina Rua P,nheiro ~t~.~~!~~~~~Mari~~,"!!.55 222 24]0
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Empresa: SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.

Área/Setor de Trabalho: Administrativo

Função: Engenheiro Mecânico

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Realiza atividades de projetos, orçamentos, acompanha os projetos na
produção, realiza viagens em razão de dar assistência aos clientes e
manutenção dos equipamentos já comercializados.

ANÁLISE DOS RISCOS DIAGNOSTICADOS

� Não há evidências de exposição a Riscos Ambientais (Físicos, Químicos ou
Biológicos).

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

� Não se faz necessário o uso de equipamentos de proteção para o
desempenho de suas atividades.

RECOMENDAÇÕES

� Não há recomendações específicas para a função.

CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

(Segundo a Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, em suas Normas
Regulamentadoras 15 e 16/ e lei nO 8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO 04).
� Atividades salubres: NR 15

� Atividades não Perigosas: NR 16.

� Atividades não especiais: Lei 8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO 04 -
modificado pelo Decreto 4882/03.

� Informar na GFIP33 o código 1 (sem exposição a agentes nocivos).

OBSERVAÇÃO

A caracterização acima realizada é válida enquanto as condições e o ambiente
de trabalho permanecerem inalterados em relação ao avaliado e informado
durante as inspeções realizadas.

Rua Professor B,aga. 281 - Santa Mar;a/RS - Fone 55 222 4149

~~~~elo., 354, Esquina Rua PIn~~~~~.~~.0!~Sanla Maria/RS -!one 55222 2430 ._~~,~~------:!J
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SAMMPATRICIO INOÚSTRIA E COMÉRCIO LTOA

Empresa: 5AMMPATRICIO INDU5TRIA E COMERCIO LTDA.

Área/Setor de Trabalho: Administrativo

Função: Serviços Gerais

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Realiza atividades de limpeza no interior no setor da administração, como
limpeza das mesas, cadeiras, prateleiras e faz café.

ANÁLISE DOS RISCOS DIAGNOSTICADOS

� Exposição aos agentes químicos álcalis cáusticos, provenientes dos
produtos utilizados na limpeza. Segundo a NR 15, em seu anexo 13, as
atividades com manuseio de álcalis cáusticos são consideradas insalubres
em grau médio.

� Não há evidências de exposição a Riscos Ambientais (Físicos, Químicos ou
L_ BiológiCOS).

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

� A colaboradora utiliza forma habituai e permanente luvas de PVCe avental.

RECOMENDAÇÕES

� Uso obrigatório e permanente de luvas de borracha(PVC ou Látex), avental,
L_sapato de segurança.

CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

(Segundo a Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, em suas Normas
Regulamentadoras 15 e 16, e lei nO 8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO 04).

� Atividades salubres: NR 15

� Atividades não Perigosas: NR 16,

� Atividades não especiais: Lei 8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO 04 -
modificado pelo Decreto 4882/03.

� Informar na GFIP 33 o código 1 (sem exposição a agentes nocivos).

Rua Professor Br~9a. 281 - Santa t~arlaiRS - Fone 55 222 4149

RuaR,achuelo.364...:.~~~~_~}1.!.'~S!:i'25;.;...~.~~.!:!~.~!~!RS-=.££.~2B.?¥2...'.30........... .m~_ ..�_~._v.-.!iJ
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OBSERVAÇÃO

A caracterização acima realizada é válida enquanto as condições e o ambiente
de trabalho permanecerem inalterados em relação ao avaliado e informado
durante as inspeções realizadas.

Empresa: SAMMPATRICIO INOUSTRIA E COMÉRCIOLTOA.

Área/Setor de Trabalho: Produção

Função: Chefe de Produção

ATIVIDADES OESENVOLVIDAS

Orientação aos funcionários da empresa quanto a produção diária; supervisão
geral, auxilia na produção, quando precisa realiza atividade de solda, corta,
fura, lixa as chapa de ferro e vistoria do produto acabado a ser vendido.

ANÁLISE DOS RISCOS DIAGNOSTICADOS

� Exposição habituai a ruidos, cujo nivel eqUivalente excede 85 dB (A).

� Exposição a fumos metálicos provenientes das atividades de solda durante
toda a jornada de trabalho. Tais atividades liberam uma densa névoa
formada por uma série de metais, como o níquel, manganês e o cromo.

� As atividades de solda também expõem às radiações não-ionizantes.
Segundo a NR 15 - Anexo 01, Portaria 3214/78 do MTE, "As operações e
atividades que exponham os trabalhadores às radiações não-ionizantes,
sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres, em decorrência
de laudo de inspeção realizada no local de trabalho",

� Exposição permanente a óleos e graxas minerais, produtos derivados da
destllação do petróleo, durante o manuseio de chapas e fabricação das
peças. A manipulação constante e repetida dos óleos minerais pode ser
nociva à saúde humana; além das reações irntativas e alérgicas que causa,
predispõe à lesões cancerígenas na pele humana. Os referidos funcionários,
nas operações que executam, ficam com a pele das mãos recobertas por
camada untuosa, gordurosa e aderente, que penetra profundamente nos
poros, folículos piJosos e pregas cutâneas. A camada de óleo e graxa
permanece aderida à pele, por prolongados períodos de tempo na jornada
de trabalho, somente sendo retirada completa e eficazmente por lavagem
da pele com água e sabão, realizada ao findarem as atividades em cada
expediente de trabalho. Segundo a NR 15, em seu Anexo nO 13, são
Insalubres em grau máximo as atividades de "Manipulação de Alcatrão,

RuaProfe~~(HBraga,281 - SantaMaria/RS- Fone55222 4149

RuaRlach~.:~~ - E~quin~~~.!:!.~.0.~~?~::_~!_~~_~.~~/R?~~.:J~2~~~_.~ü~ __ ~_~._ 1!?J



LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho

SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Breu, Betume, Antraceno, ÓLEOS MINERAIS, óleo queimado, parafina ou
outras substância cancerígenas afins".

� Não há evidências de exposição a outros Riscos Ambientais (Físicos,
Químicos ou Biológicos) além do já relacionado.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

� O colaborador utiliza, de forma permanente, protetor auricular e botinas de
segurança.

RECOMENDAÇÕES

� Uso obrigatório de Protetor auricular, luvas de raspa de coura e botinas de
segurança em toda a sua jornada de trabalho.

� Uso de óculos de proteção para os trabalhos com possibilidade de projeção
de partículas e rebarbas.

CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

(Segundo a Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, em suas Normas
Regulamentadoras 15 e 16, e lei nO8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO04).

� Atividades salubres: NR 15

� Atividades não Perigosas: NR 16.

� Atividades não especiais: Lei 8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO 04 -
modificado pelo Decreto 4882/03.

� Informar na GFIP33 o código 1 (sem exposição a agentes nocivos).

OBSERVAÇÃO

A caracterização acima realizada é válida enquanto as condições e o ambiente
de trabalho permanecerem inalterados em relação ao avaliado e informado
durante as inspeções realizadas.

Rua Profe550r Braga, 281 - Santa Maria/RS - Fone SS 222 4149
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SAMMPATRICIO INDÚSTRIA ECOMÉRCIO LTOA

Empresa: SAMMPATRICIOINDÚSTRIA ECOMERCIOLTDA.

Área/setor de Trabalho: Produção

Função: Torneiro Mecânico

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Realiza atividades na fabricação e recuperação de peças, atividades com solda,
acabamento de peças com esmeril e lixadeira elétrica.

ANÁLISE DOS RISCOS DIAGNOSTICADOS

� Exposição habituai a ruídos, cujo nível equivalente excede 85 dB (A).

� Exposição a fumos metálicos provenientes das atividades de solda durante
toda a jornada de trabalho. Tais atividades liberam uma densa névoa
formada por uma série de metais, como o níquel, manganês e o cromo.

� As atividades de solda também expõem às radiações não-ionizantes.
Segundo a NR 15 - Anexo 01, Portaria 3214/78 do MTE, "As operações e
atividades que exponham os trabalhadores às radiações não-ionizantes,
sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres, em decorrência
de laudo de inspeção realizada no local de trabalho".

� Exposição permanente a óleos e graxas minerais, produtos derivados da
destilação do petróleo, durante o manuseio de chapas e fabricação das
peças. A manipulação constante e repetida dos óleos minerais pode ser
nociva à saúde humana; além das reações irritativas e alérgicas que causa,
predispõe à lesões cancerígenas na pele humana. Os referidos funcionários,
nas operações que executam, ficam com a pele das mãos recobertas por
camada untuosa, gordurosa e aderente, que penetra profundamente nos
poros, folículos pilosos e pregas cutâneas. A camada de óleo e graxa
permanece aderida à pele, por prolongados períodos de tempo na Jornada
de trabalho, somente sendo retirada completa e eficazmente por lavagem
da pele com água e sabão, realizada ao findarem as atividades em cada
expediente de trabalho. Segundo a NR 15, em seu Anexo nO 13/ são
insalubres em grau máximo as atividades de "Manipulação de Alcatrão,
Breu, Betume, Antraceno, ÓLEOSMINERAIS, óleo queimado, parafina ou
outras substância cancerígenas afins".

� Não há evidências de exposição a outros Riscos Ambientais (Físicos,
Químicos ou Biológicos) além do já relacionado.

RUi Professor Braga, .281 - Sanla Mana/RS - Fone 55 222 4149

~~~3~~~~l2~~.:'5.~'iu,na Rua Pinheiro f.lath<l<lo- 5<ln!<l~t~r.~<l~.s.._:_~2~.i.?}_2._2_"._O __..__.~V



LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

� O colaborador utiliza, de forma permanente, protetor auricular e botinas de

segurança.

RECOMENDAÇÕES
� Uso obrigatório de Protetor auricular e botinas de segurança em toda a sua
Jornada de trabalho.

� Uso de óculos de proteção para os trabalhos com possibilidade de projeção
de partículas e rebarbas.

CARACTERIZAÇÃO DAS CONDiÇÕES DE TRABALHO

(Segundo a Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, em suas Normas
Regulamentadoras 15 e 16, e lei na 8213/91, Decreto 3048/99, anexo na 04).

� Atividades salubres: NR 15

� Atividades não Perigosas: NR 16.

� Atividades não especiais: Lei 8213/91, Decreto 3048/99, anexo na 04 -
modificado pelo Decreto 4882/03.

� Informar na GFIP33 o código 1 (sem exposição a agentes nocivos).

OBSERVAÇÃO

A caracterização aCima realizada é válida enquanto as condições e o ambiente
de trabalho permanecerem inalterados em relação ao avaliado e informado
durante as inspeções realizadas.

Rua Professor Braga, 281 - Santi Mirti/RS - Fone SS 222 414g
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lTCAT - laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO lTDA

Empresa: SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Área/Setor de Trabalho: Produção

Função: Almoxarife

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Realiza atividades de descarga de mercadorias do caminhão com a talha, faz a
distribuição de materiais, bem como ferramentas, controle do estoque, entrega
para o setor de pintura tintas, catalisadores, diluentes, solventes aromático
todos com embalagens fechadas sem fazer o fracionamento e também auxilia

na produção.

ANÁLISE DOS RISCOS DIAGNOSTICADOS

� Exposição habitual a ruídos, cujo nível equivalente excede 85 dB (A).

�. Exposição permanente a óleos e graxas minerais, produtos derivados da
destilação do petróleo, durante o manuseio de chapas e fabricação das
peças. A manipulação constante e repetida dos óleos minerais pode ser
nociva à saúde humana; além das reações irritativas e alérgicas que causa,
predispõe à lesões cancerígenas na pele humana. Os referidos funcionários,
nas operações que executam, ficam com a pele das mãos recobertas por
camada untuosa, gordurosa e aderente, que penetra profundamente nos
poros, folículos pitosos e pregas cutâneas. A camada de óleo e graxa
permanece aderida à pele, por prolongados períodos de tempo na jornada
de trabalho, somente sendo retirada completa e eficazmente por lavagem
da pele com água e sabão, realizada ao findarem as atividades em cada
expediente de trabalho. Segundo a NR 15, em seu Anexo na 13, são
insalubres em grau máximo as atividades de "Manipulação de Alcatrão,
Breu, Betume, Antraceno, ÓLEOSMINERAIS, óleo queimado, parafina ou
outras substância cancerígenas afins".

� Não há evidências de exposição a outros Riscos Ambientais (Físicos,
Químicos ou Biológicos), além dos Já relacionados.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

� Os colaboradores utilizam, de forma permanente, protetor
botinas de segurança em toda a sua jornada de trabalho.

Rua Professor Braga, 281 - Santa Maria/RS - Fone S5.2.224149
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LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
SAMMPATRICIO INOÚSTRIA E COMÉRCIO LTOA

RECOMENDAÇÕES

� Uso obrigatório de Protetor auricular, luvas de raspa de couro e botinas de
segurança em toda a sua jornada de trabalho;

� Uso de óculos de proteção para os trabalhos com possibilidade de projeção
de partículas e rebarbas.

CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

(Segundo a Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, em suas Normas
Regulamentadoras 15 e 16, e lei na 8213/91, Decreto 3048/99, anexo na 04).

� Atividades Salubres: NR 15.

� Atividades não Perigosas - NR 16.

� Atividades não especiais: Lei 8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO 04 -
modificado pelo Decreto 4882/03.

� Informar na GFIP33 o código 1 (sem exposição a agentes nocivos).

OBSERVAÇÃO

A caracterização acima realizada é válida enquanto as condições e o ambiente
de trabalho permanecerem inalterados em relação ao avaliado e informado
durante as inspeções realizadas.

Ru~ Professor Bra9a, 2Bi ~ Santa Maria/RS - Fone SS 2U 4149
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__ ,:>-X""""'" LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Empresa: SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Área/Setor de Trabalho: Produção

Função: Mecânico. Técnico Manutenção. Soldador (Manutenção). Auxiliar de

Manutenção.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Realiza atividades montagem e desmontagem de motores tanto elétricos como
à óleo diesel, lavagem de peças com querosene e óleo diesel, assistência
técnica, aquecimento dos rolamentos com óleo lubrificantes, solda elétrica,
viagens para montar e dar assistência aos clientes e manutenção dos
equipamentos da empresa.

ANÁLISE DOS RISCOS DIAGNOSTICADOS

� Exposição habitual a ruídos, cujo nível equivalente excede 85 dB (A).

� Exposição a fumos metálicos provenientes das atividades de solda durante
toda a jornada de trabalho. Tais atividades liberam uma densa névoa
formada por uma série de metais, como o niquel, manganês e o cromo.

� As atividades de solda também expõem às radiações não-ionizantes.
Segundo a NR 15 - Anexo 01, Portaria 3214/78 do MTE, "As operações e
atividades que exponham os trabalhadores às radiações não-ionizantes,
sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres, em decorrência
de laudo de inspeção realizada no local de trabalho".

� Exposição permanente a óleos e graxas minerais, produtos derivados da
destilação do petróleo, durante a Limpeza das peças dos motores e
rolamentos, também no manuseio de chapas e fabricação das peças. A
manipulação constante e repetida dos óleos minerais pode ser nociva à
saúde humana; além das reações irntativas e alérgicas que causa,
predispõe à lesões cancerígenas na pele humana. Os referidos funcionários,
nas operações que executam, ficam com a pele das mãos recobertas por
camada untuosa, gordurosa e aderente, que penetra profundamente nos
poros, folículos pilosos e pregas cutâneas. A camada de óleo e graxa
permanece aderida à pele, por prolongados períodos de tempo na jornada
de trabalho, somente sendo retirada completa e eficazmente por lavagem
da pele com água e sabão, realizada ao findarem as atividades em cada
expediente de trabalho. Segundo a NR 15, em seu Anexo nO 13, são
insalubres em grau máximo as atividades de "Manipulação de Alcatrão,

RUiIProf~55or Brilga, 281 - Santa r.tariajRS - Fone SS 222 4149
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LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÊRCIO LTDA

Breu, Betume, Antraceno, ÓLEOSMINERAIS, óleo queimado, parafina ou
outras substância cancerígenas afins".

� Não há evidências de exposição a outros Riscos Ambientais (Físicos,
Químicos ou Biológicos) além dos já relacionados.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA
� Os colaboradores utilizam, de forma permanente, protetor auricular de
inserção (plug de silicone); aventais, luvas de raspa de couro; máscara;
escudo para solda e botinas de segurança.

RECOMENDAÇÕES
� Uso obrigatório de Protetor auricular e botinas de segurança em toda a sua
Jornada de trabalho;

� Uso obrigatório de máscara com filtro para fumos metálicos Quando da
realização de solda;

� Uso obrigatório de avental, luvas, mangote de couro, bem como do escudo
de proteção, para todas as atividades de solda.

I CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO
(Segundo a Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, em suas Normas
Regulamentadoras 15 e 16, e lei nO8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO04).

� Atividades Salubres: NR 15
� Atividades não Perigosas: NR.16.
� Atividades não especiais: Lei 8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO 04 -
modificado pelo Decreto 4882/03 .
� Informar na GFIP33 o código 1 (sem exposição a agentes nocivos).

OBSERVAÇÃO
A caracterização acima realizada é válida enquanto as condições e o ambiente
de trabalho permanecerem inalterados em relação ao avaliado e informado
durante as inspeções realizadas.

Rua Professor Braga. 281 - Santa Mana/RS - Fone SS 222 4149
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LTCAT - Laudo Tecnico das Condições Ambientais do Trabalho
SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Empresa: SAMMPATRlCIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Área/Setor de Trabalho: Produção

Função: Auxiliar de Produção

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Realiza atividades em auxiliar em todos os setores da produção, ou seja, ajuda
no acabamento das peças tanto na furação, lixamento, pintura, no
carregamento e descarregamento do caminhão,

ANÁLISE DOS RISCOS DIAGNOSTICADOS

� Exposição habituai a ruídos, cujo nível equivalente excede 85 dB (A).

� Exposição permanente a óleos e graxas minerais, produtos derivados da
destilação do petróleo no manuseio de chapas e fabricação das peças. A
manipulação constante e repetida dos óleos minerais pode ser nociva à
saúde humana; além das reações irritativas e alérgicas que causa,
predispõe à lesões cancerígenas na pele humana. Os referidos funcionários,
nas operações que executam, ficam com a pele das mãos recobertas por
camada untuosa, gordurosa e aderente, que penetra profundamente nos
poros, fotículos pilosos e pregas cutâneas. A camada de óleo e graxa
permanece aderida à pele, por prolongados períodos de tempo na jornada
de trabalho, somente sendo retirada completa e eficazmente por lavagem
da pele com água e sabão, realizada ao findarem as atividades em cada
expediente de trabalho. Segundo a NR 15, em seu Anexo nO 13, são
insalubres em grau máximo as atividades de "Manipulação de Alcatrão,
Breu, Betume, Antraceno, ÓLEOS MINERAIS, óleo queimado, parafina ou
outras substância cancerígenas afins".

� Não há evidências de exposição a outros Riscos Ambientais (Físicos,
Químicos ou Biológicos) além dos Já relacionados.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA
� Os colaboradores utilizam, de forma permanente, protetor auricular de
inserção (plug de silicone); aventais, luvas de raspa de couro e botinas de
segurança.

RECOMENDAÇÕES
� Uso obrigatório de Protetor auricular, luvas de raspa de couro e botinas de
segurança em toda a sua jornada de trabalhe;

Rua Professor Braga, 281 - Santa MariajRS - Fone 55 222 4149
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lTCAT - laudo Têcnico das Condições Ambientais do Trabalho
SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO lTOA

CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO
(Segundo a Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, em suas Normas
Regulamentadoras 15 e 16, e lei nO8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO04).

� Atividades Salubres: NR 15
� Atividades não Perigosas: NR 16.
� Atividades não espeCiais: Lei 8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO 04 -
modificado pelo Decreto 4882/03.
� Informar na GFIP33 o código 1 (sem exposição a agentes nocivos).

OBSERVAÇÃO
A caracterização acima realizada é válida enquanto as condições e o ambiente
de trabalho permanecerem inalterados em relação ao avaliado e informado
durante as inspeções realizadas.

Rua Professor Braga, 281 - Santa Ma"a/RS - Fone SS 222 4149
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LTCAT- Laudo Tecnico das Condições Ambientais do Trabalho
SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Empresa: SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Área/Setor de Trabalho: Produção

Função: Soldador, Montador.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Realizam atividades de acalandramento das peças, furação, solda, corte, para
o acabamento passam a lixadeira elétrica e Litilizam o esmeril, preparação das
máquinas, tubos e peças que irão formar a máquina.

ANÁLISE DOS RISCOS DIAGNOSTICADOS

� Exposição habitual a ruídos, cujo nível equivalente excede 85 dB (A).

� Exposição a fumos metálicos provenientes das atividades de solda durante
toda a jornada de trabalho. Tais, atividades liberam uma densa névoa
formada por uma série de metais, como o níquel, manganês e o cromo.

� As atividades de solda também expõem às radiações não-ionizantes,
Segundo a NR 15 - Anexo 01, Portaria 3214/78 do MTE, "As operações e
atividades que exponham os trabalhadores às radiações não-ionizantes,
sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres, em decorrência
de laudo de inspeção realizada no local de trabalho".

� Exposição permaneme a óleos e graxas minerais, produtos derivados da
destilação do petróleo no manuseio de chapas e fabricação das peças. A
manipulação constante e repetida dos óleos minerais pode ser nociva à
saúde humana; além das reações irritativas e alérgicas que causa,
predispõe à lesões cancerígenas na pele humana. Os referidos funcionários,
nas operações que executam, ficam com a pele das mãos recobertas por
camada untuosa, gordurosa e aderente, que penetra profundamente nos
poros, folículos pilosos e pregas cutâneas. A camada de óleo e graxa
permanece aderida à pele, por prolongados períodos de tempo na jornada
de trabalho, somente sendo retirada completa e eficazmente por lavagem
da pele com água e sabão, realizada ao findarem as atividades em cada
expediente de trabalho. Segundo a NR 15, em seu Anexo nO 13, são
insalubres em grau máximo as atividades de "Manipulação de Alcatrão,
Breu, Betume, Antraceno, ÓLEOS MINERAIS, óleo queimado, parafina ou
outras substância cancerígenas afins".

� Não há evidências de exposição a outros Riscos Ambientais (Físicos,
Químicos ou Biológicos) além dos já relacionados.
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lTCAT - laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO lTDA

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA
� Os colaboradores utilizam, de forma permanente, protetor auricular de
inserção (plug de silicone); aventais, luvas e perneira de raspa de couro;
máscara; escudo para solda e botinas de segurança.

RECOMENDAÇÕES
� Uso obrigatório de Protetor auricular e botinas de segurança em toda a sua
jornada de trabalho;

� Uso obrigatório de máscara com filtro para fumos metálicos quando da
realização de solda;

� Uso obrigatório de avental, luvas, mangote e perneira de raspa de couro,
bem como do escudo de proteção, para todas as atividades de solda.

CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

(Segundo a Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, em suas Normas
Regulamentadoras 15 e 16, e lei nO8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO04).

� Atividades Salubres: NR 15
� Atividades não Perigosas - NR 16.

� Atividades não especiais: Lei 8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO04.

� Informar na GFIP33 o código 1 (sem exposição a agentes nocivos).

OBSERVAÇÃO

A caracterização acima realizada é válida enquanto as condições e o ambiente
de trabalho permanecerem inalterados em relação ao avaliado e informado
durante as inspeções realizadas.

Rua Profeuor Braga, 281 - Santa Mana/RS - Fone 552224149
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l TCAT - laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTOA

Empresa: SAMMPATRICIOINDÚSTRIA ECOMERCIOLTDA.

Área/Setor de Trabalho: Produção

Função: Motorista

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Realiza atividades de descarga de mercadorias do caminhão com a talha e com
o guincho, realiza viagens.

ANÁLISE OOS RISCOS DIAGNOSTICADOS

� Exposição habitual a ruídos, cujo nível equivalente excede 85 dB (A).
� Não há evidências de exposição a outros Riscos Ambientais (Físicos,
Químicos ou Biológicos) além dos já relacionados.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA
� Os colaboradores utilizam, de forma permanente, protetor auricular de
inserção (plug de silicone); luvas de raspa de couro; e botinas de
segurança.

RECOMENDAÇÕES

� Uso obrigatório de Protetor auricular, luvas de raspa de couro e botinas de
. segurança em toda a sua jornada de trabalho;

CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO
(Segundo a Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, em suas Normas
Regulamentadoras 15 e 16, e lei na 8213/91, Decreto 3048/99, anexo na 04).
� Atividades Salubres: NR 15
� AtiVIdades não Perigosas - NR'16.

� Atividades não especiais: Lei 8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO 04 -
modificado pelo Decreto 4882/03.

� Informar na GFIP33 o código 1 (sem exposição a agentes nocivos).

OBSERVAÇÃO

A caracterização acima realizada é válida enquanto as condições e o ambiente
de trabalho permanecerem inalterados em relação ao avaliado e informado
durante as inspeções realizadas.
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lTCAT - laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO lTDA

Empresa: SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.

Área/Setor de Trabalho: Produção

Função: Soldador (Operador da Pantógrafo)

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Realizam atividades de corte das chapas com a máquina de pantógrafo,
furação, solda, corte, para o acabamento passam a lixadeira elétrica e utilizam
o esmeril, opera a talha para o carregamento e descarregamento das chapas e
realiza limpeza no seu setor.

ANÁLISE DOS RISCOS DIAGNOSTICADOS

� Exposição habitual a ruídos, cujo nível equivalente excede 85 dB (A).
� Exposição a fumos metálicos provenientes das atividades de solda durante
toda a jornada de trabalho. Tais atividades liberam uma densa névoa
formada por uma série de metais, como o níquel, manganês e o cromo.

� As atividades de solda também expõem às radiações não-ionizantes.
Segundo a NR 15 - Anexo 01, Portaria 3214/78 do MTE, "As operações e
atividades que exponham os trabalhadores às radiações não-ionizantes,
sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres, em decorrência
de laudo de inspeção realizada no local de trabalho".

� Exposição permanente a óleos e graxas minerais, produtos derivados da
destilação do petróleo no manuseio de chapas e fabricação das peças. A
manipulação constante e repetida dos óleos minerais pode ser nociva à
saúde humana; além das reações irritativas e alérgicas que causa,
predispõe à lesões cancerígenas na pele humana. Os referidos funcionários,
nas operações que executam, ficam com a pele das mãos recobertas por
camada untuosa, gordurosa e aderente, que penetra profundamente nos
poros, folículos pilosos e pregas cutâneas. A camada de óleo e graxa
permanece aderida à pele, por prolongados períodos de tempo na jornada
de trabalho, somente sendo retirada completa e eficazmente por lavagem
da pele com água e sabão, realizada ao findarem as atividades em cada
expediente de trabalho. Segundo a NR 15, em seu Anexo nO 13, são
insalubres em grau máximo as atividades de "Manipulação de Alcatrão,
Breu, Betume, Antraceno, ÓLEOSMINERAIS, óleo queimado, parafina ou
outras substância cancerígenasafins".

� Não há evidências de exposição a Riscos Ambientais (Físicos, Químicos ou
BiOlógicos), além do já diagnosticado.
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lTCAT - laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO lTDA

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA
� Os colaboradores utilizam protetor auricular de inserção (plug de sílicone),
luvas e aventais de raspa de couro e botinas de segurança durante toda a
jornada de trabalho.

RECOMENDAÇÕES
� Manter o uso obrigatório de protetor auricular e botinas de segurança
durante toda a jornada de trabalho.

� Manter o uso de luvas e avental de raspa de couro, como medida
preventiva.

CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

(Segundo a Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, em suas Normas
Regulamentadoras 15 e 16, e lei nO8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO04).

� Atividades Salubres: NR 15

� Atividades não Perigosas - NR 16.

� Atividades não especiais: Lei 8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO 04 -
modificado pelo Decreto4882/03.

� Informar na GFIP33 o código 1 (Sem exposição a Agente Nocivo)

OBSERVAÇÃO

A caracterização acima realizada é válida enquanto as condições e o ambiente
de trabalho permanecerem inalterados em relação ao avaliado e informado
durante as inspeções realizadas.

Rua Professor Braga, 281 - Santa Maria/RS - Fone 5S 222 4149

~.'!...~~o.364 :.5.~.I:tuinaRua Pinheiro ~lathado - Santa !l_~~~L~~.:. Fone SS 222 2430



.dmn<t,
ti.__ '.~'''U'.w. lTCAT _ laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho

.P.lJ?g..qe SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO lTDA

Empresa: SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Área/Setor de Trabalho: Pintura

Função: Auxiliar de Produção (Pintor)

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Preparação de peças, fazendo a lixação de imperfeições; preparação da tinta e
colocação no caneco da pistola; realiza atividades de pintura com pistola e
pincel, também realiza atividades de peneiração da areia, enchimento do
tanque com areia, controle da pressão do jato, jateamento de peças, limpeza
de peças com ar comprimido, limpeza e organização do ambiente de trabalho,
reparos no compressor, secagem de areiat limpeza e conserto do jato.

ANÁLISE DOS RISCOS DIAGNOSTICADOS

� Exposição continua a hidrocarbonetos e outros compostos do carbono,
vapores de tintas e solventes (tinner). Durante o processo de pintura com a
pistola de ar comprimido percebe-se no local de pintura o desprendimento
de intensa névoa produzida pela pulverização das tintas e dos solventes
utilizados. De acordo com a NR 15 - Anexo 13, Portaria 3214/78 do MTEt
atividades de "Pintura a pistola com esmaltes, tintas, vernizes e solventes
contendo hidrocarbonetos aromáticos" são consideradas insalubres em grau
máximo. Segundo o Anexo 11 da NR 15, a exposição a concentrações de
xíleno e tolueno (agentes presentes nos solventes utilizados) acima dos
limites de tolerância é considerada insalubre em grau médio. De acordo
com O Decreto 3048/99, Lei nO 8213/91, no anexo nO04, trabalhos com
habitualidade e permanência em exposição a solventes como o tolueno são
considerados especiais.

� Exposição a poeiras minerais (sílica livre cristalizada) provenientes da areia
utilizada para as atividades de jateamento das peças. De acordo com a NR
15 - Anexo 12, Portaria 3214/78 do MTE, atividades que exponham os
funcionários a concentrações de sílica livre acima do limite de tolerância são
consideradas insalubres em grau máximo. Segundo o Decreto 3048/99, em
seu Anexo 04, Lei 8213/91, atividades de "tratamentot decapagem e
limpeza de metais e fosqueamento de vidros com jatos de areia" são
consideradas especiais.

� Exposição habitual a ruídos, cujo nível equivalente excede 85 dS (A).

� Não há evidências de exposição a outros Riscos Ambientais (Físicost
Químicos ou Biológicos) além dos já relacionados.
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EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

� O colaborador utiliza, de forma permanente, protetor auricular de inserção
(plug de silicone), máscara de proteção respiratória, com filtro duplo para
gases e partículas sólidas, luvas e PVC e de raspa de couro, botinas de
segurança e capacete.

RECOMENDAÇÕES

� Uso obrigatório e contínuo de protetor auricular, mascara com filtro duplo,
para gases e partículas sólidas e luvas impermeáveis para contato com
Tintas e solventes, além óculos de proteção e avental impermeavel quando
da pintura com pistola de ar comprimido,

� Uso obrigatório de avental, luvas, mangote e perneira de raspa de couro e
capacete com linha de ar, para todas as atividades de jateamento.

CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

(Segundo a Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, em suas Normas
Regulamentadoras 15 e 16, e lei nO8213/91, Decreto 3048, anexo nO04) .

� Insalubridade em Grau Máximo (40%), de acordo com a NR 15, em seu
anexo n° 13, pelas atividades de "Pintura a pistola com esmaltes, tintas,
vernizes e solventes contendo hidrocarbonetos aromáticos".

� Atividades não Perigosas - NR 16.

� Atividades não Especiais: Lei 8213/91, Decreto 3048/99, anexo 04 -
modificado pelo Decreto 4882/03.

� Informar na GFIP33 o código 4 (sem exposição a agentes nocivos).

OBSERVAÇÃO

A caracterização acima realizada é válida enquanto as condições e o ambiente
de trabalho permanecerem inalterados em relação ao avaliado e informado
durante as inspeções realizadas.
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1.1 AVALIAÇÃO DO RuíDO I

Os níveis de ruído encontrados nas proximidades de algumas máquinas foram
superiores ao limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para
exposição diária de 8 horas.

1.2 AVALIAÇÃO DO CALOR

Não foi constatada a presença de Calor nas atividades realizadas pelos
colaboradores da Empresa.

1.3 AVALIAÇÃO DE RADIAÇÕES IONIZANTES I
Não foi constatada a presença de Radiações Ionizantes nas atividades
realizadas pelos colaboradores da Empresa.

[i4 AVALIAÇÃO DE RADIAÇÕES NÃO-IONIZANTESI

Foi constatada a presença de Radiações Não-Ionizantes nos trabalhos
realizadas pelos colaboradores que executam as atividades de solda na
Empresa.

1.5 AVALIAÇÃO DE VIBRAÇÕES I
Não foi constatada a presença de Vibrações nas atividades realizadas pelos
colaboradores da Empresa.

1.6 AVALIAÇÃO DO FRIO I
Não foi constatada a presença do agente físico Frio nas atividades realizadas
pelos colaboradores da Empresa.

1.7 AVALIAÇÃO DA UMIDADE

Não foi constatada a presença de Umidade nas atividades realizadas pelos
colaboradores da Empresa.
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1.8 AVALIAÇÃO DA POEIRA MINERAL I
FOiconstatada a presença de Poeiras Minerais nas atividades de jateamento
de areia realizadas pelos colaboradores da Empresa.

1.9 AGENTES QUÍMICOS DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA

Foi constatada a presença de Óleos e Graxas Minerais - Hidrocarbonetos e
Outros Compostos do Carbono nas atividades realizadas na produção. O
colaborador que trabalham com pinturas também estão expostos a tintas e
solventes - Hidrocarbonetos e Outros Compostos do Carbono e Ácido
Fosfórico. Já a colaboradora que trabalha na função de Serviços Gerais está
exposta ao contato com álcalis cáusticos.

1.11 AVALIAÇÃO DE AGENTES BIOLÓGICOS I
Não foi constatada a presença de Agentes Biológicos nas atividades realizadas
pelos colaboradores da Empresa.
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I CONCLUSÃO I

INSALUBRIDADE

A Portaria 3214/78, em sua Norma Regulamentar nO 15, determina os
parâmetros e agentes de risco a serem considerados quando da caracterização
de uma atividade como insalubre. Estabelece também que o trabalho em
condições de insalubridade assegura ao trabalhador a percepção de adicional,
incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a: 40% (quarenta por
cento), para insalubridade em grau máximo; 20% (vinte por cento), para
insalubridade em grau médio; e 10% (dez por cento), para insalubridade em
grau mínimo. No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade será
apenas considerado o de grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial,
sendo vedada a percepção cumulativa.
Tendo por base as entrevistas, inspeções e avaliações qualitativas e
quantitativas realizadas no local de trabalho foram caracterizadas como
insalubres as atividades das seguintes funções existentes na empresa
SAMr~PATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Agente de Risco: Químico

Risco: Hidrocarbonetos e Outros Compostos do Carbono - Óleos Minerais

Grau de Insalubridade: Máximo

Valor do Adicional: 40%

Critérios Adotados: Segundo a NR 15, em seu anexo 13, são consideradas
atividades insalubres a "Manipulação de alcatrão, breu betume, antraceno,
ÓLEOSMINERAIS, óleo queimado, parafina e outras substâncias cancerígenas
afins".

Funções da empresa cujas atividades são caracterizadas como
insalubres:

- Chefe de Produção, Setor de Produção;
- Torneiro Mecânico, Setor de Produção;
- Almoxarife, Setor de Produção;
- Mecânico, Setor de Produção;
- Técnico em Manutenção, Setor de Produção;
- Auxiliar de Manutenção, Setor de Produção;
- Auxiliar de Produção, Setor de Produção;
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- Montador, Setor de Produção;
- Soldador, Setor de Produção;
- Soldador (Op. do Pantógrafo), Setor de Produção;
- Auxiliar de Soldador, Setor de Produção.

Agente de Risco: Químico

Risco: Hidrocarbonetos e Outros Compostos do Carbono

Grau de Insalubridade: Máximo

Valor do Adicional: 40%

Critérios Adotados: Segundo a NR 15, em seu anexo 13, é considerada
atividade insalubre a "Pintura a pistola com esmaltes, tintas, vernizes e
solventes contendo Hidrocarbonetos aromáticos".

Agente de Risco: Químico

Risco: Poeiras Minerais

Grau de Insalubridade: Máximo

Valor do Adicional: 40%

Critérios Adotados: Segundo a NR 15, em seu anexo 12, é considerada
atividade insalubre aquela com exposição a concentrações de poeiras minerais,
como a sílica livre cristalizada, acima do limite de tolerância fixado nesta
norma.

Funções da empresa cujas atividades são caracterizadas como
insalubres:

Auxiliar de Produção, Pintura.
~~-------------------------
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PERICULOSIDADE

A Portaria 3214/78, em sua Norma Regulamentar nO 16, determina os
parâmetros e agentes de risco a serem considerados quando da caracterização
de uma atividade como perigosa. Estabelece também que o trabalho em
condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional
de 30% (trinta por cento) incidente sobre o salário, sem os acréscimos
resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa. O
colaborador poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe
seja devido.

Tendo por base as entrevistas, inspeções e avaliações qualitativas realizadas
no local de trabalho, não foram caracterizadas como Perigosas as atividades
de nenhuma das funções existentes na empresa SAMMPATRICIOINDÚSTRIAE
COMÉRCIO LTDA,

Rua Professor Braga, 281 - Santa ~larla/RS - Fone S5 222 4149

Rua Riachuelo, 364 - ESQ,.!!inaRua P,nhe'ro Maeh.ldo - Santa Mar!~~ne 5S 222 2430 ..__ 31 '
'":V



,'~, '.','.

Et:L?t.£qe
LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
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ApOSENTADORIA ESPECIAL

A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo
segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, do tempo de
trabalho permanentel nem ocasional nem intermitente, exercido em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. O segurado deverá
comprovar

l
além do tempo de trabalho, efetiva exposição aos agentes nocivos

químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou
à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do
benefício.

A relação dos agentes nocivos químicos1 físicos1 biológicos ou associação de
agentes prejudiciais a saúde ou à integridade física, considerados para fins de
concessão de aposentadoria especial, consta no Anexo IV do Decreto nO
3048/99 do RPS. Tendo por base as entrevistas, inspeções e avaliações
qualitativas e quantitativas realizadas no local de trabalho foram
caracterizadas como especiais as atividades da função do Auxiliar de
Produção, no setor da Pintura existente na empresa SAMMPATRICIOINDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA.

Agente de Risco: Químico

Risco: Poeiras Minerais

Exposição para concessão da Aposentadoria Especial: 25 anos
Critérios Adotados: Segundo o Decreto 3048/99, em seu anexo 04, são atividades
especiais aquelas com "tratamento, decapagem e limpeza de metais e fosqueamento
de vidros com jatos de areia".

Funções da empresa cujas atividades são caracterizadas como
insalubres:

,Auxiliar de Produção, Pintura.

Coordenador do PPRA e PCMSO
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o, do PCMSO
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