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

I Identificação da Empresa

Razão Social: SAMMPATRICIOINDÚSTRIA E COMÉRCIOLTDA.

Número do CNPJ: 37.887.759/0003-00

Código do CNAE: 52.44-2

Grau de Risco: 02

Endereço: RuaCarlosUrh, 46 Bairro Urlandia.

Cidade: Santa Maria/RS

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

Telefone: (55) 3211 - 3993

varejista de
e produtos

Datas dos levantamentos de dados: 12, 14, 20 e 26 de Julho de 2005.

08S: A SAMMPATRICIOINDÚSTRIA E COMÉRCIOLTDA, está atualmente com
o seu processo industrial sendo realizado na Av. Pedro Cezar Saccol, s/no,
Distrito Industrial; E ficando somente com a administração na Rua Carlos Urh,
46, Bairro Urlândia.

Rua Professor Braga, 281 - Santa MariajRS - Fone SS 3222 4149

Rodo.-;aR5 S09Km OI, ION - Santa ManajRS - Fone 55 3223 7560



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

DISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DA EMPRESA I

SETOR I FUNÇÀO N" FUNCIONARIOS
ADMINISTRATIVO
Gerente Administrativo 01

Diretor Adm. Comercial 01

Técnica Contábil 01

Telefonista 01

Engenheiro Agrícola 01

Engenheiro Mecânico 01

Serviços Gerais 01

Comercial 01

Financeiro 01

Técnico de Suporte 01

PRODUÇAO

Soldador I (Chefe de Produção) 01
Torneiro Mecânico 01

Almoxarife 02
Auxiliar de Manutenção 01
Auxiliar de Produção 03

Aux de Almoxarife (Motorista) 01

Soldador 08

Soldador I 01
Soldador 11 01

Aux de Produção (Operador do
Pantógrafo) 01

Auxiliar de Soldador 01

PINTURA

Auxiliar de Produção (Pintor) 01

Total Geral I 32

Rua Professor Braga, 281 - Santa Mana/R$ - fone SS 3222 4149

Rod<>~",RS 509 KrnOI. 1024 - Santa Mana/RS - fone SS 3223 7S60



LTCAT- Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
SAMMPATRICIO INDÚSTRIA ECOMÉRCIOLTDA

1. Levantamento dos Riscos Ambientais

Empresa: SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Área/Setor de Trabalho: Administrativo

Função: Gerente Administrativo

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

� Realiza atividades de gerenciamento e coordenação das atividades da
empresa;

� Definição das políticas e estratégias adotadas na Empresa;

� Orientações gerais aos funcionários;

� Negociações com os públicos da empresa;

� E realização de viagens.

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 especificas 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 na 8213/91, Decreto 3048/99, anexo na 04 -
modificado peio Decreto 4882/03).

� 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 GFIP 33 o código O (Sem exposição a Agente Nocivo)

R.ua Professor Braga. 281 - Santa MariajRS - Fone 55 3222 4149

Rodo>iaR$ S09 KmOI, I02~ - Santa MariajRS - fone 55 3223 7560



LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
SAMMPATRICIO INDÚSTRIA ECOMÉRCIO lTOA

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 55 ]222 4149

ROO'}\';3RSS09KmOI. 1024- Santa Maria/RS - Fone 55 3223 7560 ----~
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Empresa: SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Área/Setor de Trabalho: Administrativo

Função: Diretor Administrativo Comercial

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

� Realiza atividades de gerenciamento e coordenação das atividades da
empresa;

� Definição das políticas e estratégias adotadas na 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 a 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 -
modificado pelo Decreto 4882/03).

� 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 O (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 3222 4149

RodoviaRS509KmOI. I02~ - Santa Mana/RS - fone SS 3223 7S60



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

Empresa: SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Área/Setor de Trabalho: Administrativo

Função: Técnica Contábil

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

� Realiza Atividades de toda parte fiscal e pessoal da empresa, bem como
emissão de notas fiscais, preenchimento do livro tiscal de entrada e saída
de mercadorias;

� Realiza o controle da entrada, saída e registro dos colaboradores da
Empresa;

� Realiza atividades de preenchimento dos PPP's;

� E realiza o controle dos ASQ's dos funcionários.

ANÁLISE DOS RISCOS DIAGNOSTICADOS

� Não há evidências de exposição a RiscosAmbientais (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 -
modificado pelo Decreto 4882/03).

� 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 O (Sem exposição a Agente Nocivo)

R.uaProfessor Braga. 281 - Santa Muia/RS - Fone SS 3222 4149

Rodo,ia RS 509 KmOl.1024 - Santa Mar~/RS - Fone SS 3223 7560



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

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.

RUi!Professor Braga, 281 - Santa Maria/RS- fone 55 3222 4149

Rodo'';3 RS S09 Km (\1. lô24 - Santa Maria/RS - fone 55 3223 7560



LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
SAMMPATRICIO INOÚSTRIA E COMÉRCIO LTOA

Empresa: SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIOLTDA.

Área/Setor de Trabalho: Administrativo

Função: Telefonista

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

� Realiza atividades de atendimento ao telefone;

� Emissão e recebimento de E-mai!;

� Recebimento de clientes;

� E organização dos arquivos e controle da entrega dos vales transporte
(passe urbano) aos 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 -
modificado peio Decreto 4882/03).

� Atividades salubres: NR 1S

� 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 O (sem exposição a agentes nocivos).

Rua Professor Braga, 281 - Santa Mana/RS - Fone S5 3222 4149

RodoviaRSW9KmOI, 102~- santa Maria/R5 - fone 55 3223 7560



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

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 MariajRS - fone 55 3222 4149

Rodov.aRS S09KmOI.I024 - Santa MariajRS - fone 55 3223 7560



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

Empresa: SAMMPATRICIOINDÚSTRIAECOMÉRCIOLTDA.

Área/Setor de Trabalho: Administrativo

Função: Engenheiro Agrícola; Engenheiro Mecânico

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

� Realizam atividades de projetos e realização de orçamentos;

� Eventualmente realizam atividades de acompanhamento dos projetos na
produção;

� Realizam 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 RiscosAmbientais (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 -
modificado pelo Decreto 4882/03).

� 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 O (sem exposição a agentes nocivos).

Rua Professor Braga. 2Bl - Santa Maria/RS - Fone 55 3222 4149

Rodo"';:!.RSS09KmOI. 102~ - Santa Maria/RS - Fone 55 3223 7560



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

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 SS 3222 4149

R".kwia RS509KmOI, 1l11~- santa Maria{RS - Fone 55 3223 7560



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

Empresa: SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Área/Setor de Trabalho: Administrativo

Função: Serviços Gerais

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

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

ANÁLISE DOS RISCOS DIAGNOSTICADOS

� Exposição aos agentes químicos, álcalis cáusticos, utilizados nas atividades
realizadas com produtos de limpeza como detergentes, desinfetantes e
água sanitária, podem ocasionar irritações e alergias nas mãos do
funcionário, ou ainda causar doenças como dermatoses e dermatites de
contato. Segundo a NR 15, em seu anexo 13, são insalubres em grau médio
as atividades de "Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos".

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

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

� A colaboradora utiliza, de forma habitual e permanente, luvas de látex e
calçados impermeáveis, tendo recebido instruções quanto a sua correta
utilização. Além disso, tem seus EPI' s revisados periodicamente, com a
conseqüente troca sempre que necessário. Assim sendo, pela utilização
eficaz e eficiente dos EPI' s, fica elidida a insalubridade da referida
funcionária pelos agentes químicos álcalis cáusticos.

� A observância de que a eficácia e eficiência do uso do EPI atenuam a
exposição ao risco a níveis aceitáveis será constatada quando da realização
dos exames do PCMSO.

RECOMENDAÇÕES

� Manter a utilização permanente de luvas de borracha (PVC ou Látex),
avental e sapato de segurança.

Rua Professor Braga, 281 - Santa Marla/RS - Fone 55 3222 4149

RodoviaRSS09KmOI, 1024 - santa Maria/RS - Fone 55 3223 1560 -----_._---. __ .---
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~.._l:Q._Çf}C SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

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 -
modificado pelo Decreto 4882/03).

� 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).

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 Bragi.l, 281 - Santa ManajRS - Fone 5S 3222 4149

Rodo"" R.SS09KmOI. 1024- santa ManafRS - Fone 55 3223 7560
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Empresa: SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Área/Setor de Trabalho: Administrativo

Função: Comercial

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

� Realiza atividades de toda parte de vendas dos produtos comercializados
pela empresa, visitas a clientes. Tais atividades são realizadas viajando
para outras cidades em busca de mais clientes.

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 -
modificado pelo Decreto 4882/03) .

� 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 O (sem exposição a agentes nocivos).

Rua Professor Braga, 281 - Santa Mana/RS - Fone 55 3222 4149

Rodo'la RS 509KmOI, 1024 - Santa Maria/RS - Fone SS 3223 7560



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

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 8faga, 261 - Santa Mana/RS - FOne55 3222 4149

Rodo~laRS~()<lKmQI. 101~- Santa Mana/RS - Fone 55 3223 7560 ------------------:S;



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

Empresa: SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Área/Setor de Trabalho: Administrativo

Função: Financeiro

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

� Realiza atividade de toda parte financeira da empresa, bem como controle

da entrada e saída do dinheiro.

� Realiza atividades de lançamento de notas fiscais.

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 especificas 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 nO 04 -

modificado pelo Decreto 4882/03).

� 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 O (sem exposição a agentes nocivos).

Rua Professor Braga, 281 - Santa Maria/RS - Fone S5 3222 4149

RodoviaRS 509KmOl, 1024- santa Maria/RS - Fone 55 3223 7560
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lTCAT - laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

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 - 5<Jnta ManalRS - fone 55 3222 4149

RodoVUl RS S09 Km vi. 1024 - Santa Maria(RS - Fone S5 3223 7560



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

Empresa: SAMMPATRICIOINDÚSTRIAE COMÉRCIOLTDA.

Área/Setor de Trabalho: Administrativo

Função: Técnico de Suporte

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

� Realiza atividade de desenhos dos projetos no computador;

� Realiza atividade de orçamentos de sistemas de irrigação;

� E eventualmente realiza atividade na produção para acompanhar os
processos do projeto.

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
Quando for desempenhar suas atividades na produção, onde pelas avaliações
realizadas foram diagnosticados riscos de origem Física, Química ou Biológica,
como medida preventiva recomenda-se que utilize os EPI's recomendados para
tais setores da prOdução.

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 -
modificado pelo Decreto 4882/03).

� 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 GFIP 33 o código O (sem exposição a agentes nocivos).

Rua Professor Braga, 281 - Santa Mana/RS - Fone 55 3222 '11'19

Rodo'1aRS509KrnO!J~~!.=-Sf!'2t!..Mana/RS - Fone 55 ..J2..2~Q._. . -------~
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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.

Rua Professor Braga, 281 - Santa Mar,a/RS - Fone 55 3222 4149

Rodo\'i3RS S~ KmOI. IOl~ - Santa ~'aria/RS - Fone SS 3223 756Q... _



LTCAT - laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO lTOA

Empresa: SAMMPATRICIOINDÚSTRIAECOMÉRCIOLTDA.

Área/Setor de Trabalho: Produção

Função: Soldador I (Chefe de Produção)

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

� Realiza atividades de orientação aos funcionários da empresa quanto a
produção diária e supervisão geral;

� Realiza atividades de auxiliar na produção, em todas as atividades da
produção, ou seja, de solda, corta, furação, lixamento de chapa de ferro;

� Realiza atividades de carregamento e descarregamento de matérias;

� E realiza a vistoria do produto acabado para serem entregues nos destinos.

ANÁLISE DOS RISCOS DIAGNOSTICADOS

� Exposição à ruídos quando da realização de atividades nas proximidades de
equipamentos ruidosos, cuja o nível equivalente é de ordem de 92.4 dS(A).
De acordo com a NR 15 - Anexo 01, Portaria 3214/78 do MTE, atividades
que exponham os funcionários a ruídos acima de 85 dS (A) são
consideradas insalubres em grau médio. Segundo o Decreto 3048/99, em
seu Anexo 04 - modificado pelo Decreto 4882/03, Lei 8213/91, atividades
com exposição a ruídos com nível equivalente acima de 85 dB (A) são
consideradas especiais.

� 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". Tal atividade é
realizada pelo colaborador em curtos períodos, o quê descaracteriza de
forma habitual e permanente.

� Exposição a fumos metálicos provenientes das atividades de solda durante
os trabalhos realizados. O colaborador fica, dessa forma, expostos a uma
densa névoa formada por fumos de uma série de metais, como o níquel,
manganês e o cromo. Tal atividade é realizada pelo colaborador em curtos
períodos, o quê descaracteriza de forma habitual e permanente.

� 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
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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, ÓLEOSMINERAIS, óleo queimado, parafina ou
outras substância cancerígenasafins".

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

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

� Utiliza ainda, de forma habitual e permanente, o Protetor Auricular (tipo
concha), tendo os mesmos recebido treinamentos e instruções quanto a sua
correta utilização. Além disso, têm seus EPI' s revisados periodicamente,
com sua conseqüente troca quando necessário. Assim sendo, pela utilização
eficaz e eficiente dos EPI' s, fica elidida a insalubridade e a
aposentadoria especial do referido funcionário pelo agente físico ruído.

� A observância de que a eficácia e eficiência do uso do EPI atenuam a
exposição ao ruído a níveis aceitáveis será constatada quando da realização
dos exames do PCMSO,do qual constam a audiometrias anuais com análise
seqüencial.

� Utiliza, também, aventais, luvas e perneira de raspa de couro, máscara
para fumos metálicos, escudo para solda e botinas de segurança, mantidos
em bom estado de conservação, com os funcionários tendo sido treinados
para a sua correta utilização. Dessa forma, pela utilização eficaz e eficiente
dos EPI' s, fica elidida a insalubridade dos referidos funcionários pelo
agente físico radiações não-ionizantes.

RECOMENDAÇÕES

� Uso obrigatório de botinas de segurança e protetor auricular durante toda a
jornada de trabalho;

� Uso obrigatório de luvas de látex ou PVCe aventais impermeáveis para o
contato com óleos minerais e graxas;

� Uso obrigatório de máscara com filtro para fumos metálicos quando da
realização de salda;
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� USOobrigatório de avental, luvas, mangate 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 -
modificado pelo Decreto 4882/03) .

� Insalubres em Grau Máximo (40%L de acordo com a NR 15, em seu anexo
nO 13, no item Agentes Químicos - Hidrocarbonetos e Outros Compostos do
Carbono (Insalubridade caracterizada pela "Manipulação de Alcatrão, Breu,
Betume, Antraceno, ÓLEOS MINERAIS, óleo queimado, parafina ou outras
substância cancerígenas afins").

� Atividades não Perigosas: NR 16.

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

� Informar na GFIP33o 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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Empresa: SAMMPATRICIOINDÚSTRIA ECOMÉRCIOLTDA.

Área/Setor de Trabalho: Produção

Função: Torneiro Mecânico

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

� Realiza atividades na fabricação e recuperação de peças com O auxílio do
torno;

� Realiza atividades com solda, acabamento de peças com esmeril e lixadeira
elétrica;

� E realiza atividades de manutenção do torno mecânico.

ANÁLISE DOS RISCOS DIAGNOSTICADOS

� Exposição à ruídos quando da realização de atividades nas proximidades de
equipamentos ruidosos, cuja o nível equivalente é de ordem de 92.4 dB(A).
De acordo com a NR 15 - Anexo 01, Portaria 3214/78 do MTE, atividades
que exponham os funcionários a ruídos acima de 85 dB (A) são
consideradas insalubres em grau médio. Segundo o Decreto 3048/99, em
seu Anexo 04 - modificado pelo Decreto 4882/03, Lei 8213/91, atividades
com exposição a ruídos com nível equivalente acima de 85 da (A) são
consideradas especiais.

� 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". Tais atividades são
realizadas pelos colaboradores em curtos períodos, o quê descaracteriza de
forma habitual e permanente.

� Exposição a fumos metálicos provenientes das atividades de solda durante
os trabalhos realizados. O colaborador fica, dessa forma, expostos a uma
densa névoa formada por fumos de uma série de metais, como o níquel,
manganês e o cromo. Tais atividades são realizadas pelos colaboradores em
curtos períodos, o quê descaracteriza de forma habitual e permanente.

� Exposição permanente a óleos e graxas minerais, produtos derivados da
destilação do petróleo, durante as atividades desenvolvidas na fabricação e
reformas de peças no torno. A manipulação constante e repetida dos óleos
minerais pode ser nociva à saúde humana; além das reações irritativas e
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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 períodOSde 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.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

� Utiliza ainda, de forma habitual e permanente, o Protetor Auricular (tipo
concha), tendo os mesmos recebido treinamentos E: instruções quanto a sua
correta utilização. Além disso, têm seus EPI' s revisados periodicamente,
com sua conseqüente troca quando necessário. Assim sendo, pela utilização
eficaz e eficiente dos EPI' s, fica elidida a insalubridade e a
aposentadoria especial do referido funcionário pelo agente fíSicoruído.

� A observância de que a eficácia e eficiência do uso do EPI atenuam a
exposição ao ruído a níveis aceitáveis será constatada quando da realização
dos exames do PCMSO, do qual constam a audiometrias anuais com análise
seqüencial.

� Utiliza, também, aventais, luvas e perneira de raspa de couro, máscara
para fumos metálicos, escudo para solda e botinas de segurança, mantidos
em bom estado de conservação, com os funcionários tendo sido treinados
para a sua correta utilização. Dessaforma, pela utilização eficaz e eficiente
dos EPI' s, fica elidida a insalubridade dos referidos funcionários pelo
agente físico radiações não-ionizantes.

RECOMENDAÇÕES

� Uso obrigatório de botinas de segurançae protetor auricular durante toda a
jornada de trabalho;

� Uso obrigatório de luvas de látex ou PVCe aventais impermeáveis para o
contato com óleos minerais e graxas;

� 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;
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� 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 -
modificado pelo Decreto 4882/03) .

� Insalubres em Grau Máximo (40%), de acordo com a NR 15, em seu anexo
nO 13, no item Agentes Químicos - Hidrocarbonetos e Outros Compostos do
Carbono (Insalubridade caracterizada pela "Manipulação de Alcatrão; Breu,
Betume, Antraceno, ÓLEOSMINERAIS; óleo queimado, parafina ou outras
substância cancerígenas afins').

� 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 33o 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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Empresa: SAMMPATRICIOINDÚSTRIA E COMÉRCIOLTDA.

Área/Setor de Trabalho: Produção

Função: Almoxarife

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

� Realiza atividades de descarga de mercadorias do caminhão com a talha;

� Realiza atividades de distribuição de materiais, bem como ferramentas,
tintas, solventes, diluentes, catalisadores e solventes aromáticos, fazendo o
fracionamento desses materiais' em pequenas proporções e conforme
solicitação de material;

� Realiza o controle do estoque fazendo o controle de entrada e saída de
materiais;

� E eventualmente realiza atividades de auxiliar na produção.

ANÁLISE DOS RISCOS DIAGNOSTICADOS

� Exposição à ruídos quando da realização de atividades nas proximidades de
equipamentos ruidosos, cuja o nível equivalente é de ordem de 92.4 dB(A).
De acordo com a NR 15 - Anexo 01, Portaria 3214/78 do MTE, atividades
que exponham os funcionários a ruídos acima de 85 dB (A) são
consideradas insalubres em grau médio. Segundo o Decreto 3048/99, em
seu Anexo 04 - modificado pelo Decreto 4882/03, Lei 8213/91, atividades
com exposição a ruídos com nível equivalente acima de 85 dB CA) são
consideradas especiais.

� 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 na 13, são
insalubres em grau máximo as atividades de "Manipulação de Alcatrão,
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Breu, Betume, Antraceno, ÓLEOSMINERAIS, óleo queimado, parafina ou
outras substância cancerígenas afins".

� Risco a contato com hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (tintas
e solventes), durante os fracionamentos dos produtos em embalagens de
pequenas quantidades, o que poderá ocorrer em caso de derramamento da
embalagem. Tal atividade é realizada quando há solicitação dos produtos,
descaracterizando de forma habitual e permanente.

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

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

� Utiliza ainda, de forma habitual e permanente, o Protetor Auricular (tipo
concha), tendo os mesmos recebido treinamentos e instruções quanto a sua
correta utilização. Além disso, têm seus EPI' s revisados periodicamente,
com sua conseqüente troca quando necessário. Assim sendo, pela utilização
eficaz e eficiente dos EPI's, fica elidida a insalubridade e a
aposentadoria especial do referido funcionário pelo agente físico ruído.

� A observância de que a eficácia e eficiência do uso do EPI atenuam a
exposição ao ruído a níveis aceitáveis será constaté:ldaquando da realização
dos exames do PCMSO,do qual constam a audiometrias anuais com análise
seqüencial.

RECOMENDAÇÕES

� Uso obrigatório de botinas de segurança e protetor auricular durante toda a
jornada de trabalho;

� Uso obrigatório de luvas de látex ou PVCe aventais impermeáveis para o
contato com óleos minerais e graxas e nas atividades de fracionamento dos
produtos químicos, onde são distribuídos em menores quantidades;

� 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 lS e 16, e lei nO8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO04).

� Insalubres em Grau Máximo (40%), de acordo com a NR 15, em seu anexo
nO 13, no item Agentes Químicos - Hidrocarbonetos e Outros Compostos do
Carbono (Insalubridade caracterizada pela "Manipulação de Alcatrão, Breu,
Betume, Antraceno, ÓLEOSMINERAIS, óleo queimado, parafina ou outras
substância cancerígenas afins").
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� 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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Empresa: SAMMPATRICIOINDÚSTRIA E COMÉRCIOLTDA.

Área/Setor de Trabalho: Produção

Função: AuxiliardeManutenção.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

� Realiza atividades montagem e desmontagem de motores tanto elétricos
como à óleo diesel;

� Realiza atividades de lavagem de peças com querosene e óleo diesel;

� Eventualmente realiza viagens para dar assistência técnica aos clientes;

� Realiza atividades com solda elétrica, e manutençi30 dos equipamentos da
empresa.

ANÁLISE DOS RISCOS DIAGNOSTICADOS

� Exposição à ruídos quando da realização de atividades nas proximidades de
equipamentos ruidosos ou até mesmo quando da utilização, cuja o nível
equivalente é de ordem de 92.4 dB(A). De acordo com a NR 15 - Anexo 01,
Portaria 3214/78 do MTE,atividades que exponham os funcionários a ruídos
acima de 85 dB (A) são consideradas insalubres em grau médio. Segundo o
Decreto 3048/99, em seu Anexo 04 - modificado pelo Decreto 4882/03, Lei
8213/91, atividades com exposição a ruídos com nível equivalente acima de
85 dB (A) são consideradas especiais.

� 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 ào 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 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

Rua Professor Braga, 281 - Santa Maria/RS - Fone 55 3222 4149

RodoviaRS S09KmOI. 10]~ - Santa Mana/RS - fone 55 3223 7560



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

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 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

� Utiliza ainda, de forma habitual e permanente, o Protetor Auricular (tipo
concha), tendo os mesmos recebido treinamentos e instruções quanto a sua
correta utilização. Além disso, têm seus EPI' s revisados periodicamente,
com sua conseqüente troca quando necessário. Assim sendo, pela utilização
eficaz e eficiente dos EPI' s, fica elidida a insalubridade e a
aposentadoria especial do referido funcionário pelo agente físico ruído.

� A observância de que a eficácia e eficiência do uso do EPI atenuam a
exposição ao ruído a níveis aceitáveis será constatada quando da realização
dos exames do PCMSO,do qual constam a audiometrias anuais com análise
seqüencial.

� Utiliza, também, aventais, luvas e perneira de raspa de couro, máscara
para fumos metálicos, escudo para solda e botinas de segurança, mantidos
em bom estado de conservação, com os funcionários tendo sido treinados
para a sua correta utilização. Dessa forma, pela utilização eficaz e eficiente
dos EPI' s, fica elidida a insalubridade dos referidos funcionários pelo
agente físico radiações não-ionizantes.

RECOMENDAÇÕES

� Uso obrigatório de botinas de segurança e protetor auricular durante toda a
jornada de trabalho;

� Uso obrigatório de luvas de látex ou PVC e aventais impermeáveis para o
contato com óleos minerais e graxas;

� 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;

� Uso de óculos de proteção para os trabalhos com possibilidade de projeção
de partículas e rebarbas.
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CARACTERIZAÇÃO OAS 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 -
modificado pelo Decreto 4882/03) .

� Insalubres em Grau Máximo (40%), de acordo com a NR 15, em seu anexo
nO 13, no item Agentes Químicos - Hidrocarbonetos e Outros Compostos do
Carbono (Insalubridade caracterizada pela "Manipulação de Alcatrão, Breu,
Betume, Antraceno, ÓLEOSMINERAIS, óleo queimado, parafina ou outras
substância cancerígenasafins") .

� Atividades não Perigosas: NR 16.

� Atividades não especiais: Lei 8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO 04 -
modificado peio 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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SAMMPATRICIO INDÚSTRIA ECOMÉRCIO LTDA

Empresa: SAMMPATRICIOINDÚSTRIA ECOMÉRCIOLTDA.

Área/Setor de Trabalho: Produção

Função: Auxiliar de Produção

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

� Realiza atividades em auxiliar em todos os setores da produção;

� Realiza atividades em auxiliar no acabamento das peças tanto na furação,
lixamento;

� Realiza atividades de pintura com rolo e pincel para fazer o acabamento das
peças;

� E realiza atividades no carregamento e descarregamento do caminhão.

ANÁLISE DOS RISCOS DIAGNOSTICADOS

� Exposição à ruídos quando da realização de atividades nas proximidades de
equipamentos ruidosos ou até mesmo quando da utilização, cuja o nível
equivalente é de ordem de 92.4 dB(A). De acordo com a NR 15 - Anexo 01,
Portaria 3214/78 do MTE,atividades que exponham os funcionários a ruídos
acima de 85 dB (A) são consideradas insalubres em grau médio. Segundo o
Decreto 3048/99, em seu Anexo 04 - modificado pelo Decreto 4882/03, Lei
8213/91, atividades com exposição a ruídos com nível equivalente acima de
85 dB (A) são consideradas especiais.

� Exposição a hidrocarbonetos e outros compostos do carbono, tintas e
solventes (tinner). Durante o processo de pintura com pincel durante os
trabalhos de acabamento e retoques. De acordo com a NR 15 - Anexo 13,
Portaria 3214/78 do MTE, atividades de "Pintura a pincel com esmaltes,
tintas e vernizes em solventes contendo hidrocarbonetos aromáticos" são
consideradas insalubres em grau médio. Além disso, os referidos trabalhos
não são realizados diariamente, descaracterizando habitualidade e
permanência na exposição ao risco.

� 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
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LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIOLTOA

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 dos já relacionados.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA
� Os colaboradores utllizam, 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 trabalho;

� Utilização obrigatória de luvas, aventais e calçados impermeáveis, além de
máscara de proteção respiratória, com filtro para gases e partículas sólidas,
durante todas as atividades de pintura, bem como na preparação das tintas
utilizadas.

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

Empresa: SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Área/Setor de Trabalho: Produção

Função: Auxiliar de Almoxarifado (motorista)

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

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

ANÁLISE DOS RISCOS DIAGNOSTICADOS
� Não há evidências de exposição a outros Riscos Ambientais (Físicos,
Químicos ou Biológicos).

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 nO8213/91, Decreto 3048/99, anexo nO04 -
modificado pelo Decreto 4882/03).
� 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 33o 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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Empresa: SAMMPATRICIOINDÚSTRIA ECOMÉRCIOLTDA.

Área/Setor de Trabalho: Produção

Função: Soldador, Soldador I, Soldador 11e Auxiliar de Soldador.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

� Realizam atividades de acalandramento das chapas de ferro;

� Realizam atividades de furação, solda, corte das chapas de ferro;

� Realizam atividade de acabamento das peças com auxílio da lixadeira
elétrica;

� Realizam atividades montagem das peças, conforme o projeto;

� E também realizam viagens para dar assistência técnica e montagens aos
clientes da empresa.

ANÁLISE DOS RISCOS DIAGNOSTICADOS
� Exposição à ruídos quando da realização de atividades nas proximidades de
equipamentos ruidosos ou até mesmo quando da utilização, cuja o nível
equivalente é de ordem de 92.4 dB(A). De acordo com a NR 15 - Anexo 01,
Portaria 3214/78 do MTE,atividades que exponham os funcionários a ruídos
acima de 85 dB (A) são consideradas insalubres em grau médio. Segundo o
Decreto 3048/99, em seu Anexo 04 - modificado pelo Decreto 4882/03, Lei
8213/91, atividades com exposição a ruídos com nível equivalente acima de
85 dB (A) são consideradas especiais.

� 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
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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 dos já relacionados.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

� Utiliza ainda, de forma habitual e permanente, o Protetor Auricular (tipo
concha), tendo os mesmos recebido treinamentos e instruções quanto a sua
correta utilização. Além disso, têm seus EPI' s revisados periodicamente,
com sua conseqüente troca quando necessário. Assim sendo, pela utilização
eficaz e eficiente dos EPI' s, fica elidida a insalubridade e a
aposentadoria especial do referido funcionário pelo agente físico ruído.

� A observância de que a eficácia e eficiência do uso do EPI atenuam a
exposição ao ruído a níveis aceitáveis será constatada quando da realização
dos exames do PCMSO,do qual constam a audiometrias anuais com análise
seqüencial.

� Utiliza, também, aventais, luvas e perneira de raspa de couro, máscara
para fumos metálicos, escudo para solda e botinas de segurança, mantidos
em bom estado de conservação, com os funcionários tendo sido treinados
para a sua correta utilização. Dessa forma, pela utilização eficaz e eficiente
dos EPI' s, fica elidida a insalubridade dos referidos funcionários pelo
agente físico radiações não-ionizantes.

RECOMENDAÇÕES

� Uso obrigatório de botinas de segurança e protetor auricular durante toda a
jornada de trabalho;

� Uso obrigatório de luvas de látex ou PVCe aventais impermeáveis para o
contato com óleos minerais e graxas;

� 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;

� Uso de óculos de proteção para os trabalhos com possibilidade de projeção
de partículas e rebarbas.
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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 -
modificado pelo Decreto 4882/03).

� Insalubres em Grau Máximo (40%), de acordo com a NR 15, em seu anexo
na 13, no item Agentes Químicos - Hidrocarbonetos e Outros Compostos do
Carbono (Insalubridade caracterizada pela "Manipulação de Alcatrão, Breu,
Betume, Antraceno, ÓLEOS MINERAIS, óleo queimado, parafina ou outras
substância cancerígenas afins").

� 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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Empresa: SAMMPATRICIOINDÚSTRIA ECOMÉRCIOLTDA.

Área/Setor de Trabalho: Produção

Função: Soldador (Operador da Pantógrafo)

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

� Realizam atividades de corte das chapas com a máquina de pantógrafo de
acordo com o projeto;

� Realizam atividades de acalandramento das chapas de ferro;

� Realizam atividades de furação, solda, corte das chapas de ferro;

� Realizam atividade de acabamento das peças com auxilio da lixadeira
elétrica;

� Realizam atividades montagem das peças, conforme o projeto;

� Realizam viagens para dar assistência técnica e montagens aos clientes da
empresa;

� Realizam atividades com o auxilio da talha para o carregamento e
descarregamento das chapas;

� E realizam no seu setor.

ANÁLISE DOS RISCOS DIAGNOSTICADOS

� Exposição à ruídos quando da realização de atividades nas proximidades de
equipamentos ruidosos ou até mesmo quando da utilização, cuja o nível
equivalente é de ordem de 92.4 dB(A). De acordo com a NR 15 - Anexo 01,
Portaria 3214{78 do MTE,atividades que exponham os funcionários a ruídos
acima de 85 dB (A) são consideradas insalubres em grau médio. Segundo o
Decreto 3048{99, em seu Anexo 04 - modificado pelo Decreto 4882{03, Lei
8213/91, atividades com exposição a ruídos com nível equivalente acima de
85 dB (A) são consideradas especiais.

� 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".
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� 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.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

� Utiliza ainda, de forma habitual e permanente, o Protetor Auricular (tipo
concha), tendo os mesmos recebido treinamentos e instruções quanto a sua
correta utilização. Além disso, têm seus EPI' s revisados periodicamente,
com sua conseqüente troca quando necessário. Assim sendo, pela utilização
eficaz e eficiente dos EPI' s, fica elidida a insalubridade e a
aposentadoria especial do referido funcionário pelo agente físico ruído.

� A observância de que a eficácia e eficiência do uso do EPI atenuam a
exposição ao ruído a níveis aceitáveis será constatada quando da realização
dos exames do PCMSO,do qual constam a audiometrias anuais com análise
seqüencial.

� Utiliza, também, aventais, luvas e perneira de raspa de couro, máscara
para fumos metálicos, escudo para solda e botinas de segurança, mantidos
em bom estado de conservação, com os funcionários tendo sido treinados
para a sua correta utilização. Dessa forma, pela utilização eficaz e eficiente
dos EPI' s, fica elidida a insalubridade dos referidos funcionários pelo
agente físico radiações não-ionizantes.

RECOMENDAÇÕES

� Uso obrigatório de botinas de segurança e protetor auricular durante toda a
jornada de trabalho;
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� Uso obrigatório de luvas de látex ou PVC e aventais impermeáveis para o
contato com óleos minerais e graxas;

� 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;

� 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 -
modificado pelo Decreto 4882/03),

� Insalubres em Grau Máximo (40%), de acordo com a NR 15, em seu anexo
nO 13, no item Agentes Químicos - Hidrocarbonetos e Outros Compostos do
Carbono (Insalubridade caracterizada pela "Manipulação de Alcatrão, Breu,
Betume, Antraceno, ÓLEOSMINERAIS, óleo queimado, parafina ou outras
substância cancerígenas afins").

� 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.
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Empresa: SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Área/Setor de Trabalho: Pintura

Função: Auxiliar de Produção (Pintor)

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

� Realiza atividade de preparação de peças a serem pintadas, fazendo a
Iixação de imperfeições;

� Realiza atividade de preparação da tinta e colocação no caneco da pistola;

� Realiza atividades de pintura com pistola de ar comprimido e pincel;

� Eventualmente realiza atividade de carregamento e descarregamento de
material;

� E realiza atividade de limpeza do seu setor.

ANALISE DOS RISCOS DIAGNOSTICADOS

� Exposição contínua 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 MTE,
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
xileno e tolueno (agentes presentes nos solventes utilizados) acima dos
limites de tolerância é considerada insalubre em grau médio.

� Exposição à ruídos quando da realização de atividades nas proximidades de
equipamentos ruidosos ou até mesmo quando da utilização, cuja o nível
equivalente é de ordem de 92.4 dB(A). De acordo com a NR 15 - Anexo OI,
Portaria 3214/78 do MTE, atividades que exponham os funcionários a ruídos
acima de 85 dB (A) são consideradas insalubres em grau médio. Segundo o
Decreto 3048/99, em seu Anexo 04 - modificado pelo Decreto 4882/03, Lei
8213/91, atividades com exposição a ruídos com nível equivalente acima de
85 dB (A) são consideradas especiais.

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

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

� Utiliza ainda, de forma habitual e permanente, o Protetor Auricular (tipo
concha), tendo os mesmos recebido treinamentos e instruções quanto a sua
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correta utilização. Além disso, têm seus EPI' 5 revisados periodicamente,
com sua conseqüente troca quando necessário. Assim sendo, pela utilização
eficaz e eficiente dos EPI' S, fica elidida a insalubridade e a
aposentadoria especial do referido funcionário pelo agente físico ruído.

� A observância de que a eficácia e eficiência do uso do EPI atenuam a
exposição ao ruído a níveis aceitáveis será constatada quando da realização
dos exames do PCMSO,do qual constam a audiometrias anuais com análise
seqüencial.

� O colaborador utiliza, de forma permanente, máscara de proteção
respiratória, com filtro duplo para gases e partículas sólidas, luvas e PVCe
de raspa de couro e botinas de segurança.

RECOMENDAÇÕES

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

� Recomenda-se que as atividade de pintura sejam realizadas em locais
apropriados, ou seja, em gabines com sistemas proteção respiratória.

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, anexo na 04 -
modificado pelo Decreto 4882/03).

� Insalubridade em Grau Máximo (40%L 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 GFIP 33 o código 1 (com 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
Foi constatada a presença do agente físico ruído em diversas atividades
realizadas no setor de produção da empresa.
A medição dos níveis de ruídos foi realizada no ambiente de trabalho do
colaborador da Empresa, durante a realização de suas atividades normais,
com suas máquinas e equipamentos em funcionamento.

Da Caracterização: A dosimetria foi realizada no Setor de Produção, no dia
14 de julho de 2005, envolvendo o colaborador Miguel Ribeiro da Silva (
Torneiro Mecânico).

Do Equipamento: As medições foram realizadas com um Dos;metro Marca
Simpson, Modelo 897, calibrado em calibrador Sympson Modelo 887, na escala
80/130 dB (A). Os parâmetros de medição foram: critério 85 d8 (A), limite
inferior 85 da (A) e fator duplicativo de dose 5 dB, conforme o estabelecido
pela portaria 3214/78, NR 15 - anexo Dl.

Parecer: Foram obtidos, nesta avaliação de exposiçãoos seguintes dados:

Em 14/07/2005, com o dosímetro instalado no funcionário Miguel Ribeiro da
Silva (Torneiro Mecânico), foi iniciada a medição às 15h 12 min e finalizada às
17h e 12 mino

- tempo de medição: 02 horas

- dose equivalente:

- nível sonoro máximo:

- dose:

92.4 dB (A)

118.3 dB (A)

68.8 %

Conclusão: A medição realizada no colaborador Miguel Ribeiro da Silva
(Torneiro Mecânico), acusou dose equivalente superior a 85 dB (A), estando,
portanto, acima dos limites de tolerância permitidos tanto pela Portaria
3214/78, NR 15, em seu anexo na 1 do MTE,quanto no anexo na 4 do Decreto
3048/99, Lei 8213/91, modificado pelo Decreto 4882/03 do MPAS.

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

1.4 AVALIAÇÃO DE RADIAÇÕES NÃo-IoNIZANTES I
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

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.

1.8 AVALIAÇÃO DA POEIRA MINERAL I
Não foi constatada a presença de Poeiras Minerais nas atividades 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. 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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SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO lTDA

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
SAMMPATRlCIO INDÚSTRIA E COMERCIO 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:

- Soldador I (Chefe de Produção), Setor de Produção;
- Torneiro Mecânico,Setor de Produção;
- Almoxarife, Setor de Produção;
- Auxiliar de Manutenção, Setor de Produção;
- Auxiliar de Produção,Setor de Produção;
- Auxiliar de ManutençãoJ Setor de Produção;
- Auxiliar de Produção,Setor de Produção;
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- Soldador, Setor de Produção;
- Soldador I, Setor de Produção;
- Soldador lI, Setor de Produção;
- Auxiliar de Produção(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 (Pintor), Setor de Pintura.
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SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

I

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 SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTOA.
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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 permanente, nem ocasional nem intermitente, exercido em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. O segurado deverá
comprovar, além do tempo de trabalho, efetiva exposição aos agentes nocivos
químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou
à integridade físical pelo período equivalente ao exigido para a concessão do
benefício.

A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais a saúde ou à integridade física, considerados para fins de
concessão de aposentadoria especiall 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 não foram
caracterizadas como especiais as atividades existente na empresa
SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Médico do Trabalho e Coordenador do
PPRA e PCMSO

Santa Maria, Julho de 200S.

í
"ARCOS V ICIUS MORAES
EMG!MIIIlIROS .UIAXCA DO UABALHO

RfA 54.740

/ ,v.0~1rr
Marc s Vinfcrs Moraes

Engenheiro de Segurança no
Trabalho
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ELIMINAÇÃO OU NEUTRALIZAÇÃO DA INSALUBRIDADE

Segundo o Art. 191 da CLT, a eliminação ou a neutralização da

insalubridade deverá ocorrer com as seguintes ações:

I - com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho

dentro dos limites de tolerância;

11 - com a utilização de equipamentos de proteção individual ao

trabalhador, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de

tolerância.

Já a Portaria 3214/78, em sua Norma Regulamentadora NR 15 -

Atividades e Operações Insalubres, determina que "A eliminação ou

neutralização da insalubridade determinará a cessação do pagamento do

adicional respectivo". Refere ainda, que a eliminação ou a neutralização da

insalubridade deverá ocorrer:

a) Com a adoção de medidas de ordem geral que conserve o ambiente

de trabalho dentro dos limites de tolerância;

b) Com a utilização de equipamentos de proteção individual,

Entretanto, além da adoção de medidas coletivas, e/ou utilização de

proteções individuais, torna-se também necessário um intenso trabalho de

controle e acompanhamento das medidas de segurança. Este controle deve ter

início na empresa, com o monitoramento ambiental, uso adequada e

conservação dos equipamentos de proteção coletiva e individual, além da

certificação de que todos os colaboradores envolvidos no processo possuem os

conhecimentos necessários à manutenção dos devidos cuidados na sua

exposição aos riscos, o que deve passar por instruções, palestras e

treinamentos periódicos. Além disso, a verificação da eficácia e da eficiência

das medidas de segurança deverão passar também pelomonitoramento
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Empresa:
Atuação:

Código CNAE:
Grau de risco:

REAVALIAÇÃO PARCIAL DO LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DO TRABALHO 2005

Deverá ser exigida a apresentação do LTCAT para os períodos de atividade
exercida sob condições especiais apenas a partir de 29/04/1999, exceto no caso do
agente nocivo ruído ou outro não arrolado nos decretos regulamentares, os quais
exigem apresentação de laudo para todos os períodos declarados.

O LTCAT é uma declaração pericial emitida por engenheiro de segurança ou
por médico do trabalho. É parte integrante do PGRA (Programa de Gerenciamento de
Riscos Ocupacionais), tendo por finalidade:

a) Apresentar os resultados da análise global do desenvolvimento do PPRA,do
PGR e do PCMAT, nos termos dos itens 9.2.1, 9.2.1.1 e 9.3.1 da NR 9, do MTE.

b) Demonstrar o conhecimento dos agentes nocivos e discriminar a natureza, a
intensidade e a concentração que possuem, nos termos do item 9.3.3 da NR -9, do
MTE.

c) Identificar as condições ambientais de trabalho por setor ou processo
produtivo, por estabelecimento ou obra, em consonância com as determinações
oriundas do MPAS, do MTE ou do INSS.

d) Explicar as avaliações quantitativas e qualitativas dos riscos ambientais por
função, grupo homogêneo de exposição ou por posto de trabalho.

Conforme previsto na Instrução Normativa 84, as empresas deverão manter o
Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT atualizado com
referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus
trabalhadores.

Desta forma, o presente documento objetiva avaliar as alterações das
atividades dentro da função Técnico de Suporte.

ti
PROTEGE

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Atuação centrada no comércio varejista de material de
construção, ferragem, ferramentas manuais e produtos
metalúrgicos, vidros espelhos e vitrais, tintas e madeiras.
52.44-2

02 (dois), conforme a NR-4 em seu quadro I - Classificação
Nacional de Atividades Econômicas.

Número do CNPJ: 37.887.759/0003-00
Endereço: Av. Pedro Cezar Saccol sln Bairro Distrito Industrial - Santa Maria - RS
Fone: (55) 3212 8071

RodOVIa RS 509 Km 01. nGI024 - Santa Marla/R5 - Fone 55 3223 7560
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Empresa: SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Área/setor de Trabalho: Administrativo

Função: Técnico de Suporte

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
� Realiza atividade de desenhos dos projetos no computador;

� Realiza atividade de orçamentos de sistemas de irrigação;

� E eventualmente realiza atividade na produção para acompanhar os processos do
projeto.

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
� Quando for desempenhar suas atividades na produção, onde pelas avaliações
realizadas foram diagnosticados riscos de origem Física, Química ou Biológica,
como medida preventiva recomenda-se que utilize os EPI's recomendados para
tais setores da produção.

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 nO 04 -
modificado pelo Decreto 4882/03).
� 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 O (sem exposição a agentes nocivos).

OBSERVAÇÃO
A caracterização acima realizada é váli enquanto as condições e o ambiente de
trabalho permanecerem inalterados e rela ao avaliado e informado durante as
inspeções realizadas.
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H lia Antonio Beltrame
Médic'o do Trabalho e Coordenador

do PPRA e PCMSO
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Empresa:
Atuação:

Código CNAE:
Grau de risco:
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TERMO DE REAVALIAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS
(Atividade integrante do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais -
Norma Regulamentadora NR-09 e Programa de Controle Médico e Saúde

Ocupacional - NR 07)

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Atuação centrada no comércio varejista de material de
construção, ferragem, ferramentas manuais e produtos
metalúrgicos, vidros espelhos e vitrais, tintas e madeiras.
52.44-2
02 (dois), conforme a NR-4 em seu quadro I - Classificação
Nacional de Atividades Econômicas.

Número do CNPJ: 37.887.759/0003-00
Endereço: Av. Pedro Cezar Saccol s/n Bairro Distrito Industrial - Santa Maria - RS
Fone: (55) 3212 8071

2. OBJETIVO
O presente termo tem por objetivo avaliar alterações realizadas nas atividades
realizadas pelo funcionário que exerce a função de Técnico de Suporte da referida
Empresa, de modo a identificar modificações quantitativas e qualitativas nos agentes
de riscos descritos no Documento Base do PPRA - Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais e PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional.

De acordo com as demandas da produção da Empresa SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, foram acrescidas as atividades à função descrita abaixo:

Função:

Técnico de Suporte

Atividades:

� Realiza atividade de desenhos dos projetos no computador e mesa de desenho;

� Realiza atividade de orçamentos de sistemas de irrigação;

� E realiza atividade na produção para acompanhar os processos do projeto.

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados:
Computador, telefone, materiais de escritório, calculadora e mesa de desenho.
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EXAME

Audiometria

Clínico: Anual

RISCO

Não foram
diagnosticados
riscos de origem
Física, Química ou

Biológica

AGENTE DE
RISCO

Não foram
diagnosticados
riscos de origem
Física, Química ou

Biológica

,
Helio Antonio Beltrame

Médico do Trabalho e Coordenador
do PPRA e PCMSO

FUNÇÃO

TÉCNICO DE
SUPORTE

DESCRIÇÃO DOS GRUPOS, RISCOS E EXAMES OCUPACIONAIS, DE ACORDO
COM AS FUNÇÕES:

+PROTEGE

SETOR

Obs: Quando for desempenhar suas atividades na produção, onde pelas
avaliações realizadas foram diagnosticados riscos de origem Física, Química
ou Biológica, como medida preventiva recomenda-se que utilize os EPrs
recomendados para tais setores da produção.

Riscos ambientais presentes:
Nas avaliações realizadas no Setor Administração da Empresa, pelo colaborador
Técnico de Suporte, não foram diagnosticados riscos de origem Física, Química ou
Biológica, para exercício desta função.


