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1 ASPECTOS GERAIS 

1.1 – Aspecto Legal 

O PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais foi instituído pela Portaria nº. 25 de 29 de Dezembro 
de 1994, a qual altera a relação da NR 9. 

1.2 – Objetivo Geral

Preservar a saúde e integridade física dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e 
controle dos riscos ambientais. 

1.3 – Objetivos Específicos 

- Manter sob controle todos os agentes ambientais com adoção de medidas de controle; 
- Realizar monitoramentos periódicos da exposição dos trabalhadores aos riscos ambientais existentes nos locais 
de trabalho. 

1.4 – Metas 

Eliminar ou minimizar a níveis compatíveis com os Limites de Tolerância da NR 15, Portaria 3.214/78 
do Ministério do Trabalho. 
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2 RESPONSABILIDADE PELA IMPLANTAÇÃO 

Por solicitação desta empresa desenvolveu-se o PPRA inicial, devendo a contratante dar continuidade ao 
Programa, implementando as medidas de controle de acordo com cronograma de ações a ser estabelecido pela 
mesma. 

3 METODOLOGIA DE AÇÃO 

O PPRA será desenvolvido em três etapas: 
1ª Etapa: Antecipação e reconhecimento; 
2ª Etapa: Avaliação quantitativa, avaliação qualitativa e monitoramento dos riscos ambientais. 
3ª Etapa: Implementação de medidas de controle. 

4 RISCOS AMBIENTAIS 
          São considerados RISCOS AMBIENTAIS os agentes físicos, químicos e biológicos existentes no 
ambiente de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição é 
capaz de causar danos à saúde de trabalhador, conforme classificação a seguir: 

a) Riscos Físicos (NR-15, anexos I a X): Todas as formas de energia a que possam estar expostos os 
trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes e ou 
não-ionizantes entre outros. 
b) Riscos Químicos (NR-15 anexos XI a XIII): Todas as substâncias, compostos ou produtos que 
possam penetrar no organismo pela via respiratória em forma de poeira, gases ou vapores, ou que pela natureza 
da atividade de exposição possam ter contato ou serem absorvidas pelo organismo através da pele ou por 
ingestão. 
c) Risco Biológico (NR-15 anexo XIV): São microorganismos como bactérias, fungos, bacilos, 
parasitas, vírus, etc., que possam vir a causar doenças ao trabalhador. 
d) Risco Ergonômico (NR 17): são considerados aqueles cuja relação do trabalho com o homem causa 
desconforto ao mesmo, podendo causar danos à sua saúde tais como esforço físico intenso, postura inadequada, 
ritmos excessivos, monotonia e repetitividade e outros fatores que possam levar ao Stress físico e/ou psíquico; 
e) Riscos de Acidentes: considerados os equipamentos, dispositivos, ferramentas, produtos, 
instalações, proteções e outras situações de risco que possam contribuir para a ocorrência de acidentes durante a 
execução do trabalho devido ao uso, disposição ou construção incorreta. 
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5 REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PPRA. 

5.1 – Registro  
          Todos os dados serão mantidos arquivados durante, no mínimo, 20 (vinte) anos, juntamente com o 
histórico administrativo e técnico do desenvolvimento do PPRA. 

5.2 – Manutenção  
a) Avaliação periódica para verificar o andamento dos trabalhos e o cumprimento das metas estipuladas no 
cronograma. 
b) Monitoramento – será efetuado o monitoramento periódico para avaliar a eficiência do programa e as 
medidas de controle implantadas. 
c) Controle Médico – os resultados dos exames médicos também serão instrumentos para avaliar a eficácia 
de programa. 

5.3 – Divulgação  
          Todos os dados devem estar à disposição dos colaboradores, seus representantes legais e órgãos 
competentes devidamente arquivados na empresa contratante. 
         As informações sobre o PPRA devem ser fornecidas aos colaboradores através de palestras proferidas 
pela empresa ou outros meios de comunicação interna da mesma. 

5.4 – Planejamento  
         O planejamento anual, metas, prioridades e cronogramas de execução serão definidos pela contratante. 
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6 DO LEVANTAMENTO DE DADOS 

         Para o desenvolvimento do PPRA, foram realizadas medições técnicas e inspeções de segurança nas 
instalações da empresa, permitindo o levantamento de riscos ambientais as que estão expostos os colaboradores, 
tendo em vista seu reconhecimento, adequação, controle e proteção. O estudo das condições de trabalho na 
empresa foi realizado individualmente para cada seção da empresa. Os dados obtidos nas medições técnicas 
foram dispostos em planilhas, referidas posteriormente em seus respectivos anexos. 

6.1 Equipamentos utilizados nas avaliações quantitativas: 

A) Dosimetria:  

Dosímetro de Ruído Digital (RS-232) Data Logger – Modelo DOS-500 

Especificações técnicas: 

Padrão aplicado: ANSI S1.25 – 1991 Ponderação A 

Microfone: Condensado de eletrodo ½ polegada 

Deteccão de alto ruído: 115dBA 

Sinalização de Pico: 140 dB 

Freqüência de ponderação: A 

Freqüência de resposta: 20Hz à 10KHz 

B) Luximetria – anexo decibelimetro + Higrômetro + Termômetro (auxiliar ) 

Analisador de Ambiente Multi-Funções Modelo THDL-400 

Luxímetro com escala: 20, 200, 2000, 20000 lux 

Taxa de medição: 1,5 vezes por segundo 

Ponderação de freqüência: A e C 

Anexo complementar: 

- Decibelímetro 

- Higrômetro 

- Termômetro 
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7- CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA: 

7.1 PERFIL DA EMPRESA 

Razão Social: MOVELLARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Endereço: Avenida Alberto Pasqualini, 1126. Bairro Centro. 
CNPJ: 10.548.564/0001-17
Cidade: Restinga Seca 
Fone: 3261-1014 

7.2 CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) 

Código da atividade de acordo situação cadastral pessoa jurídica INSS (CNAE Fiscal): 31.01-2-00 
Código da atividade (CNAE conforme Quadro I da NR 4, Portaria 3241, Lei 6514/77): 31.01-2  
Atividade principal conforme CNAE: Fabricação de móveis com predominância de madeira. 
Grau de Risco (Conforme Quadro I da NR 4 e CNAE): 03 (três) 

7.3 DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS  

Número aproximado de funcionários: 68 (sessenta e oito) colaboradores, que pode variar de acordo com a 
demanda de atividades da empresa, conforme disposto na tabela I. 
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TABELA I – DISTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES NA EMPRESA

SETOR FUNÇÕES N.º FUNCIONÁRIOS 

Diretor 01 
ADMINISTRAÇÃO 

Auxiliar Administrativo 01 

PCP Auxiliar Administrativo 02 

ALMOXARIFADO Auxiliar de Produção 01 

Auxiliar de Produção 01 

Manutenção de Máquinas 01 GERAL 

Operador de Máquina 01 

Encarregado de Produção 01 LIXA/EMBALAMENTO/ 

EXPEDIÇÃO Auxiliar de Produção 13 

Encarregado de Produção 01 

Auxiliar de Produção I 05 PREPARAÇÃO 

Auxiliar de Produção II 06 

Encarregado de Produção 01 

Cronoanalista 01 

Auxiliar de Produção II 09 

Auxiliar de Produção III 04 

USINAGEM 

Operador de Máquina II 03 

TORNO Operador de Máquina 02 

Pintor 08 

Auxiliar de Produção 06 PINTURA

Preparador de Tintas 01 

Atenção: - A empresa deverá implementar e manter em funcionamento a CIPA, de acordo com o 
dimensionamento previsto pela NR 05. 

CNAE GRUPO EFETIVO SUPLENTES 

31.01-2 C-6 02 02 
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8 RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS 

8.1 FUNÇÃO 

SETOR ADMINISTRAÇÃO  

8.1.1 DIRETOR 

Atribuições: Dirigem o fluxo financeiro da empresa; implementam o orçamento empresarial e administram 
recursos humanos. Controlam patrimônio, suprimentos e logística e supervisionam serviços complementares. 
Coordenam serviços de contabilidade e controladoria e elaboram planejamento da empresa. 
- Os riscos referentes a esta função encontram-se expostos no quadro 01: 

8.1.2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Atribuições: Realiza serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística. Atende 
fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços. Trata de documentos 
variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Prepara relatórios e planilhas e executa 
serviços gerais de escritórios. Realiza controle de notas, pedidos e organiza agenda de reuniões. 
- Os riscos referentes a esta função encontram-se expostos no quadro 01: 

SETOR PCP 

8.1.3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Atribuições: Realiza serviços de apoio nas áreas de administração e finanças. Atende fornecedores, fornecendo e 
recebendo informações sobre produtos e serviços. Trata de documentos variados, cumprindo todo o procedimento 
necessário referente aos mesmos. Prepara relatórios, planilhas, controle de notas e pedidos. 
- Os riscos referentes a esta função encontram-se expostos no quadro 01: 

SETOR ALMOXARIFADO  

8.1.4 AUXILIAR DE PRODUÇÃO 

Atribuições: Recepcionam, conferem e armazenam produtos e materiais. Fazem os lançamentos da movimentação 
de entradas e saídas e controlam os estoques. Distribuem produtos e materiais a serem expedidos. Organizam o 
almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar. Realizam entrega e registro de 
EPI, fornecido. 

01 - RISCOS AMBIENTAIS (Físico, Químico e Biológico): A função mencionada acima não esta 
exposta a riscos ambientais conforme a NR 9, portaria 3.214. 

RISCO ERGONÔMICO 
Risco Identificado Postural. 
Recomendações - Recomendamos realizar períodos de descanso em posição diferente da de trabalho. 

RISCO DE ACIDENTE
Recomendações - Cuidado na realização de suas atividades. 
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SETOR GERAL

8.1.5 AUXILIAR DE PRODUÇÃO  

Atribuições: Auxilia nas atividades de pintura em geral e no setor de embalamento. Realiza limpeza e manutenção 
do ambiente de trabalho (recolhimento de sobras, resíduos e demais detritos e organiza o material usado).  

03 - Riscos Ambientais NR09 
RISCO FÍSICO Embasamento Legal: NR15 – Anexo 01 
Risco Identificado Ruído. 

Fonte Geradora: Máquinas e equipamentos (atividades onde se faz necessário a entrada junto aos 
setores de produção da empresa). 

Método de avaliação Avaliação Quantitativa 
Tipo de Exposição Habitual e Intermitente 
Intensidade Conforme Anexo II 
EPI Utilizado Protetor auditivo tipo inserção com NRRsf de 17 dB.
EPI Recomendado Protetor auditivo com NRRsf de 21 dB. (CA 5745 – válido até 2017).

Recomendações 

- Fornecer e tornar Obrigatório o uso do EPI recomendado neste PPRA durante o 
manuseio de máquinas e equipamentos. 
- Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de 
Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego.

Danos a Saúde 
O não uso do Equipamento de Proteção Individual pode ocasionar perda auditiva 
induzida pelo ruído, mas para isso deve-se levar sempre em conta a concentração e 
tempo de exposição ao agente. 

RISCO QUÍMICO Embasamento Legal: NR 09 
Risco Identificado Pó de madeira. 
Fonte Geradora: Poeiras em suspensão geradas nos processos de produção. 
Método de avaliação Avaliação Qualitativa 
Tipo de Exposição Habitual e Intermitente 

EPI Utilizado Máscara PFF1 com válvula de exalação (CA 5658), óculos de proteção, jaleco e 
calçados de proteção. 

EPI Recomendado 
Máscara para pó de madeira PFF3 com válvula de exalação (CA 21021), óculos e 
calçados de proteção, avental de raspa de couro para o trabalho com a madeira e 
vestimentas adequadas.

Recomendações 

- Fornecer, manter e tornar Obrigatório o uso do EPI recomendado neste PPRA 
durante o manuseio destes produtos. 
- Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de 
Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego.

Danos a Saúde 
O não uso do EPI pode desencadear dermatite de contato, irritação, e demais 
problemas no sistema respiratório, mas para isso deve-se levar sempre em conta a 
concentração e tempo de exposição ao agente. 

RISCO QUÍMICO Embasamento Legal: NR 09 

Risco Identificado Hidrocarbonetos aromáticos (tinta PU, solvente, verniz, catalisador, diluente e 
selador). 
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Fonte Geradora: Pintura a pistola de peças em madeira. 
Método de avaliação Avaliação Qualitativa 
Tipo de Exposição Habitual e Intermitente 

EPI Utilizado Máscara com filtro, óculos e calçados de proteção, calça e jaleco, avental 
impermeável de PVC e luva de látex. 

EPI Recomendado 
Máscara peça semifacial com cartucho químico e com filtro mecânico (combinado) 
- cartucho químico para Vapores orgânicos (CA 12011), óculos e calçados de 
proteção, avental de raspa de couro e vestimentas adequadas.

Recomendações 

- Fornecer, manter e tornar Obrigatório o uso do EPI recomendado neste PPRA 
durante o manuseio destes produtos. 
- Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de 
Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego.

Danos a Saúde 
O não uso do EPI pode desencadear dermatite de contato, irritação, e demais 
problemas no sistema respiratório, mas para isso deve-se levar sempre em conta a 
concentração e tempo de exposição ao agente. 

RISCO QUÍMICO Embasamento Legal: NR 09 

Risco Identificado Névoas e vapores (tinta PU, solvente, verniz, catalisador, diluente e selador)  

Fonte Geradora: Nevoa liberada pela pintura a pistola de móveis.  

Método de avaliação Avaliação Qualitativa 

Tipo de Exposição Habitual e Intermitente 

EPI Utilizado Máscara com filtro, óculos e calçados de proteção, calça e jaleco, avental 
impermeável de PVC e luva de látex. 

EPI Recomendado 
Máscara peça semifacial com cartucho químico e com filtro mecânico (combinado) 
- cartucho químico para Vapores orgânicos (CA 12011), óculos e calçados de 
proteção, avental de raspa de couro e vestimentas adequadas.

Recomendações 

- Fornecer, manter e tornar Obrigatório o uso dos EPI recomendado neste PPRA 
durante o manuseio destes produtos. 
- Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de 
Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego.

Danos a Saúde O não uso dos EPI pode desencadear dermatite de contato, irritação, e problemas 
no sistema respiratório, mas para isso deve-se levar sempre em conta a 
concentração e tempo de exposição ao agente. 

RISCO ERGONÔMICO 
Risco Identificado Postural e levantamento e transporte de materiais. 

Recomendações 

- Conforme Seção XIV Art. 198 da CLT diz que: “É de 60 (sessenta) quilogramas o 
peso máximo que um empregado pode remover individualmente, ressalvadas as 
disposições especiais relativas ao trabalho do menor e da mulher”, mas como medida 
prevencionistas recomenda-se evitar levantar ou transportar volumes com mais de 23 kg 
sem auxilio de meios adequados para os mesmo. 
- Recomendamos realizar períodos de descanso em posição diferente da de trabalho.
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RISCO DE ACIDENTE
Risco Identificado Cortes, esmagamentos e outros inerentes a função. 
Fonte Geradora Máquinas e equipamentos. 

Recomendações 

- Cuidado durante a realização das atividades diárias 
- Cuidado durante as atividades e operação das maquinas e equipamentos existentes 
junto ao setor de produção. 
- Realizar a manutenção periódica em todas as máquinas e equipamentos. 
- Atenção: não ligar máquinas e equipamentos sem antes providenciar proteção de 
todas as partes móveis existentes e seu devido enclausuramento conforme prevê a NR 
12 eliminado assim o contato ou a aproximação do colaborador com o “ponto de 
operação” de cada equipamento.

8.1.6 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 

Atribuições: Responsável pelo conserto e manutenção de máquinas e equipamentos. Realiza substituição de peças, 
lubrificação e avaliações gerais.  

04 - Riscos Ambientais NR09 
RISCO FÍSICO Embasamento Legal: NR15 – Anexo 01 
Risco Identificado Ruído. 

Fonte Geradora: Maquinas e equipamentos (atividades onde se faz necessário a entrada junto aos 
setores de produção da empresa). 

Método de avaliação Avaliação Quantitativa 
Tipo de Exposição Habitual e Intermitente 
Intensidade Conforme Anexo II. 
EPI Utilizado Protetor auditivo tipo inserção com NRRsf de 17 dB.
EPI Recomendado Protetor auditivo com NRRsf de 21 dB. (CA 5745 – válido até 2017)

Recomendações 

- Fornecer e tornar Obrigatório o uso do EPI recomendado neste PPRA durante o 
manuseio de maquinas e equipamentos. 
- Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de 
Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego.

Danos a Saúde 
O não uso do Equipamento de Proteção Individual pode ocasionar perda auditiva 
induzida pelo ruído, mas para isso deve-se levar sempre em conta a concentração e 
tempo de exposição ao agente. 

RISCO FÍSICO                                            Embasamento Legal: NR15 – Anexo 01 
Risco Identificado Radiação não ionizante. 
Fonte Geradora: Processo de solar (solda elétrica). 
Método de avaliação Avaliação Qualitativa. 
EPI Utilizado Máscara de solda, calçado de segurança.
EPI Recomendado Máscara de solda, avental, mangote e luva de raspa de couro, calçado de proteção.

Recomendações 

- Fornecer e tornar Obrigatório o uso do EPI recomendado neste PPRA durante o 
manuseio de maquinas e equipamentos. 
- Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de 
Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego.
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Danos a Saúde 
O não uso do Equipamento de Proteção Individual pode ocasionar queimaduras nos 
olhos e pele, mas para isso deve-se levar sempre em conta a concentração e tempo 
de exposição ao agente. 

RISCO QUÍMICO Embasamento Legal: NR 09 
Risco Identificado Fumos metálicos. 
Fonte Geradora: Fumos liberados pelo processo da solda. 
Método de avaliação Avaliação Qualitativa 
EPI Recomendado Máscara para fumos metálicos PFF3 com válvula de exalação (CA 21021).

Recomendações 

- Fornecer, manter e tornar Obrigatório o uso do EPI recomendado neste PPRA 
durante o manuseio destes produtos. 
- Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de 
Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego.

Danos a Saúde O não uso dos EPI pode desencadear problemas no sistema respiratório, mas para 
isso deve-se levar sempre em conta a concentração e tempo de exposição ao 
agente. 

RISCO QUÍMICO Embasamento Legal: NR09 
Risco Identificado Pó de madeira. 
Fonte Geradora: Poeiras em suspensão geradas nos processos de produção. 
Método de avaliação Avaliação Qualitativa. 
Tipo de Exposição Habitual e Intermitente 

EPI Utilizado Máscara PFF1 com válvula de exalação (CA 5658), óculos de proteção, jaleco e 
calçados de proteção 

EPI Recomendado 
Máscara PFF3 com válvula de exalação (CA 21021), óculos e calçados de 
proteção, avental de raspa de couro para o trabalho com a madeira e vestimentas 
adequadas.

Recomendações 

- Fornecer, manter e tornar Obrigatório o uso dos EPI recomendados neste PPRA 
durante o manuseio destes produtos. 
- Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de 
Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego.

Danos a Saúde O não uso dos EPI pode desencadear dermatite de contato, irritação, e demais 
problemas no sistema respiratório, mas para isso deve-se levar sempre em conta a 
concentração e tempo de exposição ao agente. 

RISCO QUÍMICO Embasamento Legal: NR 09 
Risco Identificado Hidrocarbonetos e outros compostos do carbono (óleos minerais e graxa). 

Fonte Geradora: Manuseio, troca, lubrificação e manutenção de máquinas e equipamentos existentes 
na empresa ou peças que contenham resíduos destes materiais. 

Método de avaliação Avaliação Qualitativa 
Tipo de Exposição Habitual e Intermitente 
EPI Utilizado Óculos e calçado de proteção. 

EPI Recomendado Luvas de nylon com banho nitrílico ou cremes de proteção, macacão, avental de 
raspa de couro, calçado e óculos de segurança.
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Recomendações 

- Fornecer, manter e tornar Obrigatório o uso do EPI recomendado neste PPRA 
durante o manuseio destes produtos. 
- Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de 
Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego.

Danos a Saúde 
O não uso do EPI pode desencadear dermatite de contato, irritação e ressecamento 
da pela, mas para isso deve-se levar sempre em conta a concentração e tempo de 
exposição ao agente. 

RISCO ERGONÔMICO 
Risco Identificado Postural e levantamento e transporte de materiais. 

Recomendações 

- Conforme Seção XIV Art. 198 da CLT diz que: “É de 60 (sessenta) quilogramas o 
peso máximo que um empregado pode remover individualmente, ressalvadas as 
disposições especiais relativas ao trabalho do menor e da mulher”, mas como medida 
prevencionistas recomenda-se evitar levantar ou transportar volumes com mais de 23 kg 
sem auxilio de meios adequados para os mesmo. 
- Recomendamos realizar períodos de descanso em posição diferente da de trabalho.

RISCO DE ACIDENTE
Risco Identificado Cortes, esmagamentos e outros inerentes a função. 
Fonte Geradora Máquinas e equipamentos. 

Recomendações 

- Cuidado durante as atividades e operação das máquinas e equipamentos existentes 
junto ao setor de produção. 
- Realizar a manutenção periódica em todas as máquinas e equipamentos. 
- Atenção: não ligar máquinas e equipamentos sem antes providenciar proteção de 
todas as partes móveis existentes e seu devido enclausuramento conforme prevê a 
NR 12 eliminando assim o contato ou a aproximação do colaborador com o “ponto 
de operação” de cada equipamento. 
- Observação: Todo o EPI recomendado é obrigatório quando no processo de 
soldagem.

8.1.7 OPERADOR DE MÁQUINA 

Atribuições: Operar Empilhadeira, efetuando a carga e descarga de mercadorias palletizadas, empilhando-as no 
depósito e/ou veículos; Organizar as pilhas de mercadorias, fazendo o rodízio conforme o prazo de validade destas; 
Zelar pelas boas condições da Empilhadeira, lavando, conservando a limpeza e observando constantemente o nível de 
óleo, a água, o filtro de ar e trocando o gás sempre que necessário; Executar atividades afins, atendendo solicitações 
de superiores. Utilizar EPI;

05 - Riscos Ambientais NR09 

RISCO FÍSICO Embasamento Legal: NR15 – Anexo 01 

Risco Identificado Ruído (Continuo ou Intermitente)

Fonte Geradora: Empilhadeira

Método de avaliação Avaliação Quantitativa 

Tipo de Exposição Habitual e Intermitente 
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Intensidade Conforme Anexo II 

EPI Utilizado Protetor auditivo modelo concha

EPC Recomendado 
Adotar manutenção periódica (preventiva e preditiva – Item 9) do motor e demais 
partes da empilhadeira, para minimizar o ruído. 

EPI Recomendado Protetor auditivo Modelo Concha com NRRsf de 18 dB (CA 7166). 

Recomendações 

- Fornecer e tornar Obrigatório o uso dos EPI recomendados neste PPRA durante o 
manuseio de máquinas e equipamentos. 
- Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de 
Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego. 

Danos a Saúde 
O não uso do Equipamento de Proteção Individual pode ocasionar perda auditiva 
induzida pelo ruído, mas para isso deve-se levar sempre em conta a concentração e 
tempo de exposição ao agente. 

RISCO ERGONÔMICO 
Risco Identificado Postural 

Recomendações 

- Recomendamos realizar períodos de descanso em posição diferente da de trabalho.  
- Conforme Seção XIV Art. 198 da CLT diz que: “É de 60 (sessenta) quilogramas o 
peso máximo que um empregado pode remover individualmente, ressalvadas as 
disposições especiais relativas ao trabalho do menor e da mulher”, mas como medida 
prevencionistas recomenda-se evitar levantar ou transportar volumes com mais de 23 
kg sem auxilio de meios adequados para os mesmo. 

RISCO DE ACIDENTE
Risco Identificado Outros inerentes a função. 
Recomendações - Recomenda-se tomar cuidado durante a realização de suas atividades. 

SETOR DE LIXAMENTO/EMBALAMENTO/ EXPEDIÇÃO

8.1.8 ENCARREGADO DE PRODUÇÃO  

Atribuições: Responsável pela supervisão das equipes e das atividades do setor, orienta, treina e distribui atividades. 
Elabora documentação técnica. Prepara os cronogramas, ordens de serviços e relatórios de produção. Controla 
recursos e processos de produção. Dimensiona equipes e equipamentos, controla os resíduos e desperdícios. 
Determina métodos, processos e implementa ações preventivas e corretivas nos processos de produção. Administra 
metas e resultados da produção. Analisa os pedidos, ordens de serviço, custos e viabilidade de produção. 
- Os riscos referentes a esta função encontram-se expostos no quadro 06: 

8.1.9 AUXILIAR DE PRODUÇÃO  

Atribuições: Realiza atividades de lixamento de peças e embalamento das mesmas. Realiza limpeza e manutenção 
do ambiente de trabalho (recolhimento de sobras, resíduos, serragem e demais detritos e organiza o material bem 
como máquinas e equipamentos). 
- Os riscos referentes a esta função encontram-se expostos no quadro 06: 
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06 - Riscos Ambientais NR09 
RISCO FÍSICO Embasamento Legal: NR15 – Anexo 01 
Risco Identificado Ruído. 

Fonte Geradora: Máquinas e equipamentos (atividades onde se faz necessário a entrada junto aos 
setores de produção da empresa). 

Método de avaliação Avaliação Quantitativa 
Tipo de Exposição Habitual e Intermitente 
Intensidade Conforme Anexo II 
EPI Utilizado Protetor auditivo tipo inserção com NRRsf de 17 dB (CA 5745).
EPI Recomendado Protetor auditivo com NRRsf de 21 dB. (CA 5745 – válido até 2017)

Recomendações 

- Fornecer e tornar Obrigatório o uso do EPI recomendado neste PPRA durante o 
manuseio de maquinas e equipamentos. 
- Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de 
Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego.

Danos a Saúde 
O não uso do Equipamento de Proteção Individual pode ocasionar perda auditiva 
induzida pelo ruído, mas para isso deve-se levar sempre em conta a concentração e 
tempo de exposição ao agente. 

RISCO QUÍMICO Embasamento Legal: NR 09 
Risco Identificado Pó de madeira. 
Fonte Geradora: Poeiras em suspensão geradas nos processos de produção. 
Método de avaliação Avaliação Qualitativa 
Tipo de Exposição Habitual e Intermitente 

EPI Utilizado Máscara PFF1 com válvula de exalação (CA 5658), óculos de proteção, jaleco e 
calçados de proteção. 

EPI Recomendado 
Máscara PFF3 com válvula de exalação (CA 21021), óculos e calçados de 
proteção, avental de raspa de couro para o trabalho com a madeira e vestimentas 
adequadas.

Recomendações 

- Fornecer, manter e tornar Obrigatório o uso do EPI recomendado neste PPRA 
durante o manuseio destes produtos. 
- Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de 
Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego.

Danos a Saúde O não uso do EPI pode desencadear dermatite de contato, irritação, e demais 
problemas no sistema respiratório, mas para isso deve-se levar sempre em conta a 
concentração e tempo de exposição ao agente. 

RISCO ERGONÔMICO 
Risco Identificado Postural e levantamento e transporte de materiais. 

Recomendações 

- Conforme Seção XIV Art. 198 da CLT diz que: “É de 60 (sessenta) quilogramas o 
peso máximo que um empregado pode remover individualmente, ressalvadas as 
disposições especiais relativas ao trabalho do menor e da mulher”, mas como medida 
prevencionistas recomenda-se evitar levantar ou transportar volumes com mais de 23 kg 
sem auxílio de meios adequados para os mesmo. 
- Recomendamos realizar períodos de descanso em posição diferente da de trabalho.
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RISCO DE ACIDENTE
Risco Identificado Cortes, esmagamento e outros inerentes a função.  
Fonte Geradora Máquinas e equipamentos.  

Recomendações 

- Cuidado durante a realização das atividades diárias. 
- Cuidado durante as atividades e operação das máquinas e equipamentos do setor de 
produção. 
- Realizar a manutenção periódica em todas as máquinas e equipamentos. 
- Atenção: não ligar máquinas e equipamentos sem antes providenciar proteção de 
todas as partes móveis existentes e seu devido enclausuramento conforme prevê a NR 
12 eliminando assim contato aproximação do colaborador com o “ponto de operação”.

SETOR DE PREPARAÇÃO 

8.2.0 ENCARREGADO DE PRODUÇÃO  

Atribuições: Responsável pela supervisão das equipes e das atividades do setor, orienta, treina e distribui atividades. 
Elabora documentação técnica, prepara cronogramas, ordens de serviços e relatórios de produção. Controla recursos 
e processos de produção, dimensiona equipes e equipamentos, controla resíduos e desperdícios. Determina métodos, 
processos e implementa ações preventivas e corretivas nos processos de produção. Administra metas e resultados da 
produção. Analisa pedidos, ordens de serviço, custos e viabilidade de produção. 
- Os riscos referentes a esta função encontram-se expostos no quadro 07: 

8.2.1 AUXILIAR DE PRODUÇÃO I 

Atribuições: Responsável pela operação de máquinas e equipamentos de usinagem de madeira, em geral. Realiza 
limpeza e manutenção do ambiente de trabalho (recolhimento de sobras e resíduos, serragem e demais detritos e 
organiza o material bem como máquinas e equipamentos). 

07 - Riscos Ambientais NR09 
RISCO FÍSICO Embasamento Legal: NR15 – Anexo 01 
Risco Identificado Ruído. 

Fonte Geradora: Máquinas e equipamentos (atividades onde se faz necessário a entrada junto aos 
setores de produção da empresa). 

Método de avaliação Avaliação Quantitativa 
Tipo de Exposição Habitual e Intermitente 
Intensidade Conforme Anexo II 
EPI Utilizado Protetor auditivo tipo inserção com NRRsf de 17 dB.
EPI Recomendado Protetor auditivo com NRRsf de 21 dB. (CA 5745 – válido até 2017)

Recomendações 

- Fornecer e tornar Obrigatório o uso do EPI recomendado neste PPRA durante o 
manuseio de maquinas e equipamentos. 
- Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de 
Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego.

Danos a Saúde 
O não uso do Equipamento de Proteção Individual pode ocasionar perda auditiva 
induzida pelo ruído, mas para isso deve-se levar sempre em conta a concentração e 
tempo de exposição ao agente. 
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RISCO QUÍMICO Embasamento Legal: NR 09 
Risco Identificado Pó de madeira. 
Fonte Geradora: Poeiras em suspensão geradas nos processos de produção. 
Método de avaliação Avaliação Qualitativa 
Tipo de Exposição Habitual e Intermitente 

EPI Utilizado 
Máscara PFF1 com válvula de exalação (CA 5658), óculos de proteção, jaleco e 
calçados de proteção 

EPI Recomendado 
Máscara para pó de madeira PFF3 com válvula de exalação (CA 21021), óculos e 
calçados de proteção, avental de raspa de couro para o trabalho com a madeira e 
vestimentas adequadas.

Recomendações 

- Fornecer, manter e tornar Obrigatório o uso do EPI recomendado neste PPRA 
durante o manuseio destes produtos. 
- Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de 
Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego.

Danos a Saúde O não uso dos EPI pode desencadear dermatite de contato, irritação, e demais 
problemas no sistema respiratório, mas para isso deve-se levar sempre em conta a 
concentração e tempo de exposição ao agente. 

RISCO ERGONÔMICO 
Risco Identificado Postural e levantamento e transporte de materiais. 

Recomendações 

- Conforme Seção XIV Art. 198 da CLT diz que: “É de 60 (sessenta) quilogramas 
o peso máximo que um empregado pode remover individualmente, ressalvadas as 
disposições especiais relativas ao trabalho do menor e da mulher”, mas como 
medida prevencionistas recomenda-se evitar levantar ou transportar volumes com 
mais de 23 kg sem auxilio de meios adequados para os mesmo. 
- Recomendamos realizar períodos de descanso em posição diferente da de 
trabalho.

RISCO DE ACIDENTE

Risco Identificado Cortes, esmagamento e outros inerentes a função.  

Fonte Geradora Máquinas e equipamentos.  

Recomendações 

- Cuidado durante a realização das atividades diárias 
- Cuidado durante as atividades e operação das máquinas e equipamentos 
existentes junto ao setor de produção. 
- Realizar a manutenção periódica em todas as máquinas e equipamentos. 
- Atenção: não ligar máquinas e equipamentos sem antes providenciar proteção de 
todas as partes móveis existentes e seu devido enclausuramento conforme prevê a 
NR 12 eliminando assim o contato ou a aproximação do colaborador com o “ponto 
de operação” de cada equipamento.

 8.2.1 AUXILIAR DE PRODUÇÃO II 

Atribuições: Responsável pelas atividades de passar cola e prensagem (pés e cabeceiras) da madeira dentro do 
processo de produção no setor de preparação. Realiza atividades de passar massa acrílica nas madeiras para corrigir 
defeitos naturais antes de dar continuidade ao processo de produção.
- Os riscos referentes a esta função encontram-se expostos no quadro 08: 
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08 - Riscos Ambientais NR09 
RISCO FÍSICO Embasamento Legal: NR15 – Anexo 01 
Risco Identificado Ruído. 

Fonte Geradora: Máquinas e equipamentos (atividades onde se faz necessário a entrada junto aos 
setores de produção da empresa). 

Método de avaliação Avaliação Quantitativa 
Tipo de Exposição Habitual e Intermitente 
Intensidade Conforme Anexo II 
EPI Utilizado Protetor auditivo tipo inserção com NRRsf de 17 dB.
EPI Recomendado Protetor auditivo com NRRsf de 21 dB. (CA 5745 – válido até 2017).

Recomendações 

- Fornecer e tornar Obrigatório o uso do EPI recomendado neste PPRA durante o 
manuseio de maquinas e equipamentos. 
- Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de 
Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego.

Danos a Saúde 
O não uso do Equipamento de Proteção Individual pode ocasionar perda auditiva 
induzida pelo ruído, mas para isso deve-se levar sempre em conta a concentração e 
tempo de exposição ao agente. 

RISCO QUÍMICO Embasamento Legal: NR 09 
Risco Identificado Pó de madeira. 
Fonte Geradora: Poeiras em suspensão geradas nos processos de produção. 
Método de avaliação Avaliação Qualitativa 
Tipo de Exposição Habitual e Intermitente 

EPI Utilizado Máscara PFF1 com válvula de exalação (CA 5658), óculos de proteção, jaleco e 
calçados de proteção. 

EPI Recomendado 
Máscara para pó de madeira PFF3 com válvula de exalação (CA 21021), óculos e 
calçados de proteção, avental de raspa de couro para o trabalho com a madeira e 
vestimentas adequadas.

Recomendações 

- Fornecer, manter e tornar Obrigatório o uso do EPI recomendado neste PPRA 
durante o manuseio destes produtos. 
- Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de 
Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego.

Danos a Saúde O não uso do EPI pode desencadear dermatite de contato, irritação, e demais 
problemas no sistema respiratório, mas para isso deve-se levar sempre em conta a 
concentração e tempo de exposição ao agente. 

RISCO QUÍMICO Embasamento Legal: NR 09 
Risco Identificado Cola Resinova, Multibond EL1 – FRANKLN. 
Fonte Geradora: Processo de colagem a frio (prensa) 

Método de avaliação Avaliação Qualitativa 
Tipo de Exposição Habitual e Intermitente 
EPI Utilizado Luva de látex e avental de raspa de couro. 
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EPI Recomendado Máscara PFF3 com válvula de exalação (CA 21021), óculos e calçados de 
proteção, avental de raspa de couro e luva de PVC.

Recomendações 

- Fornecer, manter e tornar Obrigatório o uso dos EPI recomendado neste PPRA 
durante o manuseio destes produtos. 
- Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de 
Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego.

Danos a Saúde O não uso dos EPI pode desencadear dermatite de contato, irritação, e demais 
problemas no sistema respiratório, mas para isso deve-se levar sempre em conta a 
concentração e tempo de exposição ao agente. 

RISCO ERGONÔMICO 
Risco Identificado Postural e levantamento e transporte de materiais. 

Recomendações 

- Conforme Seção XIV Art. 198 da CLT diz que: “É de 60 (sessenta) quilogramas o 
peso máximo que um empregado pode remover individualmente, ressalvadas as 
disposições especiais relativas ao trabalho do menor e da mulher”, mas como medida 
prevencionistas recomenda-se evitar levantar ou transportar volumes com mais de 23 kg 
sem auxilio de meios adequados para os mesmo. 
- Recomendamos realizar períodos de descanso em posição diferente da de trabalho.

RISCO DE ACIDENTE
Risco Identificado Cortes, esmagamento e outros inerentes a função. 
Fonte Geradora Máquinas e equipamentos

Recomendações 

- Cuidado durante a realização das atividades diárias 
- Cuidado durante as atividades e operação das maquinas e equipamentos existentes 
junto ao setor de produção. 
- Realizar a manutenção periódica em todas as máquinas e equipamentos. 
- Atenção: não ligar máquinas e equipamentos sem antes providenciar proteção de 
todas as partes móveis existentes e seu devido enclausuramento conforme prevê a NR 
12 eliminando assim o contato ou a aproximação do colaborador com o “ponto de 
operação” de cada equipamento.

SETOR DE USINAGEM

8.2.2 ENCARREGADO DE PRODUÇÃO 

Atribuições: Responsável pela supervisão das equipes e das atividades do setor, orienta, treina e distribui atividades. 
Elabora documentação técnica, prepara cronogramas, ordens de serviços e relatórios de produção. Controla recursos 
e processos de produção, dimensiona equipes e equipamentos, controlam resíduos e desperdícios. Determina 
métodos, processos e programa ações preventivas e corretivas nos processos de produção. Administra metas e 
resultados da produção. Analisa pedidos, ordens de serviço, custos e viabilidade de produção. 
- Os riscos referentes a esta função encontram-se expostos no quadro 10: 

8.2.3 CRONOANALISTA 

Atribuições: Planejam, controlam e programam a produção; controlam suprimentos (matéria-prima e outros 
insumos). Planejam a manutenção de máquinas e equipamentos. Tratam informações em registros de cadastros e 
relatórios e na redação de instruções de trabalho. Realizam a medição do controle de tempo de todas as máquinas.
- Os riscos referentes a esta função encontram-se expostos no quadro 10: 
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09 - Riscos Ambientais NR09 
RISCO FÍSICO Embasamento Legal: NR15 – Anexo 01 

Risco Identificado Ruído. 

Fonte Geradora: 
Máquinas e equipamentos (atividades onde se faz necessário a entrada junto aos 
setores de produção da empresa). 

Método de avaliação Avaliação Quantitativa 
Tipo de Exposição Habitual e Intermitente 
Intensidade Conforme Anexo II 
EPI Utilizado Protetor auditivo tipo inserção com NRRsf de 17 dB.
EPI Recomendado Protetor auditivo com NRRsf de 21 dB. (CA 5745 – válido até 2017).

Recomendações 

- Fornecer e tornar Obrigatório o uso do EPI recomendado neste PPRA durante o 
manuseio de maquinas e equipamentos. 
- Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de 
Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego.

Danos a Saúde 
O não uso do Equipamento de Proteção Individual pode ocasionar perda auditiva 
induzida pelo ruído, mas para isso deve-se levar sempre em conta a concentração e 
tempo de exposição ao agente. 

RISCO QUÍMICO Embasamento Legal: NR 09 
Risco Identificado Pó de madeira. 
Fonte Geradora: Poeiras em suspensão geradas nos processos de produção. 
Método de avaliação Avaliação Qualitativa 
Tipo de Exposição Habitual e Intermitente 

EPI Utilizado 
Máscara PFF1 com válvula de exalação (CA 5658), óculos de proteção, jaleco e 
calçados de proteção. 

EPI Recomendado 
Máscara PFF3 com válvula de exalação (CA 21021),, óculos e calçados de 
proteção, avental de raspa de couro para o trabalho com a madeira e vestimentas 
adequadas. 

Recomendações 

- Fornecer, manter e tornar Obrigatório o uso do EPI recomendado neste PPRA 
durante o manuseio destes produtos. 
- Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de 
Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego.

Danos a Saúde O não uso dos EPI pode desencadear dermatite de contato, irritação, e demais 
problemas no sistema respiratório, mas para isso deve-se levar sempre em conta a 
concentração e tempo de exposição ao agente. 

RISCO ERGONÔMICO 
Risco Identificado Postural e levantamento e transporte de materiais. 
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Recomendações 

- Conforme Seção XIV Art. 198 da CLT diz que: “É de 60 (sessenta) quilogramas o 
peso máximo que um empregado pode remover individualmente, ressalvadas as 
disposições especiais relativas ao trabalho do menor e da mulher”, mas como medida 
prevencionistas recomenda-se evitar levantar ou transportar volumes com mais de 23 kg 
sem auxilio de meios adequados para os mesmo. 
- Recomendamos realizar períodos de descanso em posição diferente da de trabalho.

RISCO DE ACIDENTE
Risco Identificado Cortes, esmagamento e outros inerentes a função. 
Fonte Geradora Máquinas e equipamentos 

Recomendações 

- Cuidado durante a realização das atividades diárias 
- Cuidado durante as atividades e operação das maquinas e equipamentos existentes 
junto ao setor de produção. 
- Realizar a manutenção periódica em todas as máquinas e equipamentos. 
- Atenção: não ligar máquinas e equipamentos sem antes providenciar proteção de 
todas as partes móveis existentes e seu devido enclausuramento conforme prevê a NR 
12 eliminando assim o contato ou a aproximação do colaborador com o “ponto de 
operação” de cada equipamento.

8.2.4 AUXILIAR DE PRODUÇÃO II 

Atribuições: Opera máquinas e equipamentos de usinagem de madeira, em geral. Realiza limpeza e manutenção do 
ambiente de trabalho (recolhimento de sobras e resíduos, serragem e demais detritos e organiza o material bem como 
máquinas e equipamentos). Realiza atividades de passar massa acrílica nas madeiras para corrigir defeitos naturais 
antes de dar continuidade ao processo de produção. 

10 - Riscos Ambientais NR09 

RISCO FÍSICO Embasamento Legal: NR15 – Anexo 01 
Risco Identificado Ruído. 

Fonte Geradora: Máquinas e equipamentos (atividades onde se faz necessário a entrada junto aos 
setores de produção da empresa). 

Método de avaliação Avaliação Quantitativa 
Tipo de Exposição Habitual e Intermitente 

Intensidade Conforme Anexo II 
EPI Utilizado Protetor auditivo tipo inserção com NRRsf de 17 dB.
EPI Recomendado Protetor auditivo com NRRsf de 21 dB. (CA 5745 – válido até 2017).

Recomendações 

- Fornecer e tornar Obrigatório o uso do EPI recomendado neste PPRA durante o 
manuseio de máquinas e equipamentos. 
- Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de 
Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego.

Danos a Saúde 
O não uso do Equipamento de Proteção Individual pode ocasionar perda auditiva 
induzida pelo ruído, mas para isso deve-se levar sempre em conta a concentração e 
tempo de exposição ao agente. 
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RISCO QUÍMICO Embasamento Legal: NR 09 
Risco Identificado Pó de madeira. 
Fonte Geradora: Poeiras em suspensão geradas nos processos de produção. 
Método de avaliação Avaliação Qualitativa 
Tipo de Exposição Habitual e Intermitente 

EPI Utilizado Máscara PFF1 com válvula de exalação (CA 5658), óculos de proteção, jaleco e 
calçados de proteção. 

EPI Recomendado 
Máscara para pó de madeira PFF3 com válvula de exalação (CA 21021), óculos e 
calçados de proteção, avental de raspa de couro para o trabalho com a madeira e 
vestimentas adequadas.

Recomendações 

- Fornecer, manter e tornar Obrigatório o uso do EPI recomendado neste PPRA 
durante o manuseio destes produtos. 
- Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de 
Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego.

Danos a Saúde O não uso do EPI pode desencadear dermatite de contato, irritação, e demais 
problemas no sistema respiratório, mas para isso deve-se levar sempre em conta a 
concentração e tempo de exposição ao agente. 

RISCO QUÍMICO Embasamento Legal: NR 09 
Risco Identificado Massa acrílica para madeira – Matex 
Fonte Geradora: Usada para corrigir defeitos da madeira antes do processo de lixar. 
Método de avaliação Avaliação Qualitativa 
Tipo de Exposição Habitual e Intermitente 

EPI Utilizado Máscara PFFI semi facial, óculos de proteção, jaleco e calçados de proteção, luva 
de látex. 

EPI Recomendado Máscara PFF3 com válvula de exalação (CA 21021), óculos e calçados de 
proteção, avental de raspa de couro e luva de PVC.

Recomendações 

- Fornecer, manter e tornar Obrigatório o uso do EPI recomendado neste PPRA 
durante o manuseio destes produtos. 
- Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de 
Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego.

Danos a Saúde 
O não uso do EPI pode desencadear dermatite de contato, irritação, e demais 
problemas no sistema respiratório, mas para isso deve-se levar sempre em conta a 
concentração e tempo de exposição ao agente. 

RISCO ERGONOMICO 
Risco Identificado Postural e levantamento e transporte de materiais. 

Recomendações 

- Conforme Seção XIV Art. 198 da CLT diz que: “É de 60 (sessenta) quilogramas o 
peso máximo que um empregado pode remover individualmente, ressalvadas as 
disposições especiais relativas ao trabalho do menor e da mulher”, mas como medida 
prevencionistas recomenda-se evitar levantar ou transportar volumes com mais de 23 kg 
sem auxilio de meios adequados para os mesmo. 
- Recomendamos realizar períodos de descanso em posição diferente da de trabalho.

RISCO DE ACIDENTE
Risco Identificado Cortes, esmagamento e outros inerentes a função. 
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Fonte Geradora Máquinas e equipamentos

Recomendações 

- Cuidado durante a realização das atividades diárias 
- Cuidado durante as atividades e operação das maquinas e equipamentos existentes 
junto ao setor de produção. 
- Realizar a manutenção periódica em todas as máquinas e equipamentos. 
- Atenção: não ligar máquinas e equipamentos sem antes providenciar proteção de 
todas as partes móveis existentes e seu devido enclausuramento conforme prevê a NR 
12 eliminado assim o contato ou a aproximação do colaborador com o “ponto de 
operação” de cada equipamento.

8.2.4 AUXILIAR DE PRODUÇÃO III  

Atribuições: Responsável pela operação de máquinas e equipamentos de usinagem de madeira, em geral. Realiza 
limpeza e manutenção do ambiente de trabalho (recolhimento de sobras e resíduos, serragem e demais detritos e 
organiza o material bem como máquinas e equipamentos). Realiza atividades de passar cola branca – Arte Cola e 
Resinova nas peças das cabeceiras das camas para serem coladas e encaixadas dando continuidade ao processo de 
produção e montagem.  

11 - Riscos Ambientais NR09 
RISCO FÍSICO Embasamento Legal: NR15 – Anexo 01 
Risco Identificado Ruído. 

Fonte Geradora: 
Máquinas e equipamentos (atividades onde se faz necessário a entrada junto aos 
setores de produção da empresa). 

Método de avaliação Avaliação Quantitativa 
Tipo de Exposição Habitual e Intermitente 
Intensidade Conforme Anexo II 
EPI Utilizado Protetor auditivo tipo inserção com NRRsf de 17 dB.
EPI Recomendado Protetor auditivo com NRRsf de 21 dB. (CA 5745 – válido até 2017).

Recomendações 

- Fornecer e tornar Obrigatório o uso do EPI recomendado neste PPRA durante o 
manuseio de maquinas e equipamentos. 
- Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de 
Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego.

Danos a Saúde 
O não uso do Equipamento de Proteção Individual pode ocasionar perda auditiva 
induzida pelo ruído, mas para isso deve-se levar sempre em conta a concentração e 
tempo de exposição ao agente. 

RISCO QUÍMICO Embasamento Legal: NR 09 
Risco Identificado Pó de madeira. 
Fonte Geradora: Poeiras em suspensão geradas nos processos de produção. 
Método de avaliação Avaliação Qualitativa 
Tipo de Exposição Habitual e Intermitente 

EPI Utilizado 
Máscara PFF1 com válvula de exalação (CA 5658), óculos de proteção, jaleco e 
calçados de proteção. 
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EPI Recomendado 
Máscara para pó de madeira PFF3 com válvula de exalação (CA 21021), óculos e 
calçados de proteção, avental de raspa de couro para o trabalho com a madeira e 
vestimentas adequadas. 

Recomendações 

- Fornecer, manter e tornar Obrigatório o uso do EPI recomendado neste PPRA 
durante o manuseio destes produtos. 
- Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de 
Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego.

Danos a Saúde 
O não uso do EPI pode desencadear dermatite de contato, irritação, e demais 
problemas no sistema respiratório, mas para isso deve-se levar sempre em conta a 
concentração e tempo de exposição ao agente. 

RISCO QUÍMICO Embasamento Legal: NR 09 
Risco Identificado Cola branca – arte cola; Massa acrílica para madeira – Matex e cola – Resinova. 

Fonte Geradora: Utilização deste produto para cola e fixação de cabeceiras junto ao processo de 
produção. 

Método de avaliação Avaliação Qualitativa 
Tipo de Exposição Habitual e Intermitente 

EPI Utilizado Máscara PFFI semi facial, óculos de proteção, jaleco e calçados de proteção, luva 
de látex. 

EPI Recomendado Máscara PFF3 com válvula de exalação (CA 21021), óculos e calçados de 
proteção, avental de raspa de couro e luva de PVC.

Recomendações 

- Fornecer, manter e tornar Obrigatório o uso dos EPI recomendado neste PPRA 
durante o manuseio destes produtos. 
- Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de 
Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego.

Danos a Saúde 
O não uso do EPI pode desencadear dermatite de contato, irritação, e demais 
problemas no sistema respiratório, mas para isso deve-se levar sempre em conta a 
concentração e tempo de exposição ao agente. 

RISCO ERGONÔMICO 
Risco Identificado Postural e levantamento e transporte de materiais. 

Recomendações 

- Conforme Seção XIV Art. 198 da CLT diz que: “É de 60 (sessenta) quilogramas o 
peso máximo que um empregado pode remover individualmente, ressalvadas as 
disposições especiais relativas ao trabalho do menor e da mulher”, mas como medida 
prevencionistas recomenda-se evitar levantar ou transportar volumes com mais de 23 
kg sem auxilio de meios adequados para os mesmo. 
- Recomendamos realizar períodos de descanso em posição diferente da de trabalho.

RISCO DE ACIDENTE
Risco Identificado Cortes, esmagamento e outros inerentes a função. 
Fonte Geradora Máquinas e equipamentos
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Recomendações 

- Cuidado durante a realização das atividades diárias 
- Cuidado durante as atividades e operação das maquinas e equipamentos existentes 
junto ao setor de produção. 
- Equipamentos que utilizam energia elétrica devem ser devidamente aterrados 
conforme NR 10, item 10.2.8.3 e Normas Internacionais vigentes. 
- Realizar a manutenção periódica em todas as máquinas e equipamentos. 
- Atenção: não ligar máquinas e equipamentos sem antes providenciar proteção de 
todas as partes móveis existentes e seu devido enclausuramento conforme prevê a NR 
12 eliminado assim o contato ou a aproximação do colaborador com o “ponto de 
operação” de cada equipamento.

8.2.5 OPERADOR DE MAQUINA II  

Atribuições: Opera máquinas e equipamentos de usinagem de madeira, em geral. Realiza limpeza e manutenção do 
ambiente de trabalho (recolhimento de sobras e resíduos, serragem e demais detritos e organiza o material bem como 
máquinas e equipamentos). Realiza atividades de passar massa acrílica nas madeiras para corrigir defeitos naturais 
antes de dar continuidade ao processo de produção. 

13 - Riscos Ambientais NR09 
RISCO FÍSICO Embasamento Legal: NR15 – Anexo 01 
Risco Identificado Ruído. 

Fonte Geradora: Máquinas e equipamentos (atividades onde se faz necessário a entrada junto aos 
setores de produção da empresa). 

Método de avaliação Avaliação Quantitativa 
Tipo de Exposição Habitual e Intermitente 
Intensidade Conforme Anexo II 
EPI Utilizado Protetor auditivo tipo inserção com NRRsf de 17 dB.
EPI Recomendado Protetor auditivo com NRRsf de 21 dB. (CA 5745 – válido até 2017).

Recomendações 

- Fornecer e tornar Obrigatório o uso do EPI recomendado neste PPRA durante o 
manuseio de maquinas e equipamentos. 
- Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de 
Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego.

Danos a Saúde 
O não uso do Equipamento de Proteção Individual pode ocasionar perda auditiva 
induzida pelo ruído, mas para isso deve-se levar sempre em conta a concentração e 
tempo de exposição ao agente. 

RISCO QUÍMICO Embasamento Legal: NR 09 
Risco Identificado Pó de madeira. 
Fonte Geradora: Poeiras em suspensão geradas nos processos de produção. 
Método de avaliação Avaliação Qualitativa 
Tipo de Exposição Habitual e Intermitente 

EPI Utilizado Máscara PFF1 com válvula de exalação (CA 5658), óculos de proteção, jaleco e 
calçados de proteção. 
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EPI Recomendado 
Máscara para pó de madeira PFF3 com válvula de exalação (CA 21021), óculos e 
calçados de proteção, avental de raspa de couro para o trabalho com a madeira e 
vestimentas adequadas.

Recomendações 

- Fornecer, manter e tornar Obrigatório o uso do EPI recomendado neste PPRA 
durante o manuseio destes produtos. 
- Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de 
Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego.

Danos a Saúde O não uso do EPI pode desencadear dermatite de contato, irritação, e demais 
problemas no sistema respiratório, mas para isso deve-se levar sempre em conta a 
concentração e tempo de exposição ao agente. 

RISCO QUÍMICO Embasamento Legal:NR 09 
Risco Identificado Massa acrílica para madeira – Matex 
Fonte Geradora: Usada para corrigir defeitos da madeira antes de dar continuidade ao processo 

produtivo. 
Método de avaliação Avaliação Qualitativa 
Tipo de Exposição Habitual e Intermitente 
EPI Utilizado Máscara para pó de madeira PFFI, óculos de proteção, jaleco e calçados de 

proteção. 
EPI Recomendado Máscara PFF3 com válvula de exalação (CA 21021), óculos e calçados de 

proteção, avental de raspa de couro e luva de PVC.
Recomendações - Fornecer, manter e tornar Obrigatório o uso do EPI recomendado neste PPRA 

durante o manuseio destes produtos. 
- Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de 
Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego.

Danos a Saúde O não uso do EPI pode desencadear dermatite de contato, irritação e problemas no 
sistema respiratório, mas para isso deve-se levar sempre em conta a concentração e 
tempo de exposição ao agente. 

RISCO ERGONÔMICO 
Risco Identificado Postural e levantamento e transporte de materiais. 

Recomendações 

- Conforme Seção XIV Art. 198 da CLT diz que: “É de 60 (sessenta) quilogramas o 
peso máximo que um empregado pode remover individualmente, ressalvadas as 
disposições especiais relativas ao trabalho do menor e da mulher”, mas como medida 
prevencionistas recomenda-se evitar levantar ou transportar volumes com mais de 23 kg 
sem auxilio de meios adequados para os mesmo. 
- Recomendamos realizar períodos de descanso em posição diferente da de trabalho.

RISCO DE ACIDENTE
Risco Identificado Cortes, esmagamento e outros inerentes a função. 
Fonte Geradora Máquinas e equipamentos 
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Recomendações 

- Cuidado durante a realização das atividades diárias 
- Cuidado durante as atividades e operação das maquinas e equipamentos existentes 
junto ao setor de produção. 
- Realizar a manutenção periódica em todas as máquinas e equipamentos. 
- Atenção: não ligar máquinas e equipamentos sem antes providenciar proteção de 
todas as partes móveis existentes e seu devido enclausuramento conforme prevê a NR 
12 eliminado assim o contato ou a aproximação do colaborador com o “ponto de 
operação” de cada equipamento.

SETOR DE TORNO

8.2.6 OPERADOR DE MÁQUINA 

Atribuições: Responsável pela operação de máquinas e equipamentos de usinagem de madeira, em geral. Realiza 
limpeza e manutenção do ambiente de trabalho (recolhimento de sobras e resíduos, serragem e demais detritos e 
organiza o material bem como máquinas e equipamentos).  

15- Riscos Ambientais NR09 
RISCO FÍSICO Embasamento Legal: NR15 – Anexo 01 
Risco Identificado Ruído. 

Fonte Geradora: Máquinas e equipamentos (atividades onde se faz necessário a entrada junto aos 
setores de produção da empresa). 

Método de avaliação Avaliação Quantitativa 
Tipo de Exposição Habitual e Intermitente 
Intensidade Conforme Anexo II 
EPI Utilizado Protetor auditivo tipo inserção com NRRsf de 17 dB.
EPI Recomendado Protetor auditivo com NRRsf de 21 dB. (CA 5745 – válido até 2017).

Recomendações 

- Fornecer e tornar Obrigatório o uso do EPI recomendado neste PPRA durante o 
manuseio de maquinas e equipamentos. 
- Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de 
Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego.

Danos a Saúde 
O não uso do Equipamento de Proteção Individual pode ocasionar perda auditiva 
induzida pelo ruído, mas para isso deve-se levar sempre em conta a concentração e 
tempo de exposição ao agente. 

RISCO QUÍMICO Embasamento Legal: NR 09 
Risco Identificado Pó de madeira. 
Fonte Geradora: Poeiras em suspensão geradas nos processos de produção. 
Método de avaliação Avaliação Qualitativa 
Tipo de Exposição Habitual e Intermitente 

EPI Utilizado Máscara PFF1 com válvula de exalação (CA 5658), óculos de proteção, jaleco e 
calçados de proteção. 

EPI Recomendado 
Máscara para pó de madeira PFF3 com válvula de exalação (CA 21021), óculos e 
calçados de proteção, avental de raspa de couro para o trabalho com a madeira e 
vestimentas adequadas.
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Recomendações 

- Fornecer, manter e tornar Obrigatório o uso do EPI recomendado neste PPRA 
durante o manuseio destes produtos. 
- Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de 
Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego.

Danos a Saúde O não uso do EPI pode desencadear dermatite de contato, irritação, e demais 
problemas no sistema respiratório, mas para isso deve-se levar sempre em conta a 
concentração e tempo de exposição ao agente. 

RISCO ERGONÔMICO 
Risco Identificado Postural e levantamento e transporte de materiais. 

Recomendações 

- Conforme Seção XIV Art. 198 da CLT diz que: “É de 60 (sessenta) quilogramas o 
peso máximo que um empregado pode remover individualmente, ressalvadas as 
disposições especiais relativas ao trabalho do menor e da mulher”, mas como medida 
prevencionistas recomenda-se evitar levantar ou transportar volumes com mais de 23 kg 
sem auxilio de meios adequados para os mesmo. 
- Recomendamos realizar períodos de descanso em posição diferente da de trabalho.

RISCO DE ACIDENTE
Risco Identificado Cortes, esmagamento e outros inerentes a função. 
Fonte Geradora Máquinas e equipamentos

Recomendações 

- Cuidado durante a realização das atividades diárias 
- Cuidado durante as atividades e operação das maquinas e equipamentos existentes 
junto ao setor de produção. 
- Equipamentos que utilizam energia elétrica devem ser devidamente aterrados 
conforme NR 10, item 10.2.8.3 e Normas Internacionais vigentes. 
- Realizar a manutenção periódica em todas as máquinas e equipamentos. 
- Atenção: não ligar máquinas e equipamentos sem antes providenciar proteção de 
todas as partes móveis existentes e seu devido enclausuramento conforme prevê a NR 
12 eliminado assim o contato ou a aproximação do colaborador com o “ponto de 
operação” de cada equipamento.

SETOR DE PINTURA

8.2.7 PINTOR 

Atribuições: Realiza atividades de pintura em geral (analisa e prepara as superfícies a serem pintadas, identifica, 
prepara e aplica tintas ou verniz na superfície e retoca superfícies pintadas). Realiza limpeza e manutenção do 
ambiente de trabalho (recolhimento de sobras, resíduos e demais detritos e organiza o material usado no setor de 
pintura).  
- Os riscos inerentes a função se encontram no quadro 16: 

8.2.8 AUXILIAR DE PRODUÇÃO 

Atribuições: Auxilia nas atividades de pintura em geral (analisa e prepara as superfícies a serem pintadas, identifica, 
prepara e aplica tintas ou verniz na superfície e retoca superfícies pintadas). Realiza limpeza e manutenção do 
ambiente de trabalho (recolhimento de sobras, resíduos e demais detritos e organiza o material usado no setor de 
pintura). 
- Os riscos inerentes a função se encontram no quadro 16: 
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8.2.9 PREPARADOR DE TINTAS 

Atribuições: Realiza o preparo da mistura em recipientes, levando em conta a dosagem e a quantidade de cada 
substância. Auxilia nas atividades de pintura em geral (analisa e prepara as superfícies a serem pintadas, identifica, 
prepara e aplica tintas ou verniz na superfície e retoca superfícies pintadas). Realiza limpeza e manutenção do 
ambiente de trabalho (recolhimento de sobras, resíduos e demais detritos e organiza o material usado no setor de 
pintura).

16 - Riscos Ambientais NR09 
RISCO FÍSICO Embasamento Legal: NR15 – Anexo 01 
Risco Identificado Ruído. 

Fonte Geradora: Máquinas e equipamentos (atividades onde se faz necessário a entrada junto aos 
setores de produção da empresa). 

Método de avaliação Avaliação Quantitativa 
Tipo de Exposição Habitual e Intermitente 
Intensidade Conforme Anexo II 
EPI Utilizado Protetor auditivo tipo inserção com NRRsf de 17 dB.
EPI Recomendado Protetor auditivo com NRRsf de 21 dB. (CA 5745 – válido até 2017).

Recomendações 

- Fornecer e tornar Obrigatório o uso do EPI recomendado neste PPRA durante o 
manuseio de maquinas e equipamentos. 
- Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de 
Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego.

Danos a Saúde 
O não uso do Equipamento de Proteção Individual pode ocasionar perda auditiva 
induzida pelo ruído, mas para isso deve-se levar sempre em conta a concentração e 
tempo de exposição ao agente. 

RISCO QUÍMICO Embasamento Legal: NR 09 
Risco Identificado Pó de madeira. 
Fonte Geradora: Poeiras em suspensão geradas nos processos de produção. 
Método de avaliação Avaliação Qualitativa 
Tipo de Exposição Habitual e Intermitente 

EPI Utilizado Máscara PFF1 com válvula de exalação (CA 5658), óculos de proteção, jaleco e 
calçados de proteção. 

EPI Recomendado 
Máscara para pó de madeira PFF3 com válvula de exalação (CA 21021), óculos e 
calçados de proteção, avental de raspa de couro para o trabalho com a madeira e 
vestimentas adequadas.

Recomendações 

- Fornecer, manter e tornar Obrigatório o uso do EPI recomendado neste PPRA 
durante o manuseio destes produtos. 
- Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de 
Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego.

Danos a Saúde 
O não uso do EPI pode desencadear dermatite de contato, irritação, e demais 
problemas no sistema respiratório, mas para isso deve-se levar sempre em conta a 
concentração e tempo de exposição ao agente. 
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RISCO QUÍMICO Embasamento Legal: NR 09 

Risco Identificado Hidrocarbonetos aromáticos (tinta PU, solvente, verniz, catalisador, diluente e 
selador). 

Fonte Geradora: Pintura a pistola de peças em madeira. 
Método de avaliação Avaliação Qualitativa 
Tipo de Exposição Habitual e Intermitente 

EPI Utilizado Máscara com filtro, óculos e calçados de proteção, calça e jaleco, avental 
impermeável de PVC e luva de látex. 

EPI Recomendado 
Máscara peça semifacial com cartucho químico e com filtro mecânico (combinado) 
- cartucho químico para Vapores orgânicos (CA 12011), óculos e calçados de 
proteção, avental de raspa de couro e vestimentas adequadas.

Recomendações 

- Fornecer, manter e tornar Obrigatório o uso do EPI recomendado neste PPRA 
durante o manuseio destes produtos. 
- Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de 
Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego.

Danos a Saúde 
O não uso do EPI pode desencadear dermatite de contato, irritação, e demais 
problemas no sistema respiratório, mas para isso deve-se levar sempre em conta a 
concentração e tempo de exposição ao agente. 

RISCO QUÍMICO Embasamento Legal: NR 09 

Risco Identificado Névoas e vapores (tinta PU, solvente, verniz, catalisador, diluente e selador)  

Fonte Geradora: Nevoa liberada pela pintura a pistola de móveis.  

Método de avaliação Avaliação Qualitativa 
Tipo de Exposição Habitual e Intermitente 

EPI Utilizado Máscara com filtro, óculos e calçados de proteção, calça e jaleco, avental 
impermeável de PVC e luva de látex. 

EPI Recomendado 
Máscara peça semifacial com cartucho químico e com filtro mecânico (combinado) 
- cartucho químico para Vapores orgânicos (CA 12011), óculos e calçados de 
proteção, avental de raspa de couro e vestimentas adequadas.

Recomendações 

- Fornecer, manter e tornar Obrigatório o uso dos EPI recomendado neste PPRA 
durante o manuseio destes produtos. 
- Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de 
Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego.

Danos a Saúde O não uso dos EPI pode desencadear dermatite de contato, irritação, e problemas 
no sistema respiratório, mas para isso deve-se levar sempre em conta a 
concentração e tempo de exposição ao agente. 

RISCO ERGONÔMICO 
Risco Identificado Postural e levantamento e transporte de materiais. 



CAMETRA MEDICINA DO TRABALHO 
Centro de Atendimento em Medicina do Trabalho 
Santa Maria e Região Centro do Estado – RS 

PREVENÇÃO É A NOSSA MARCA 

�

������������	�

�����������	�
������
������
����������������	���������������������������	��������������
�������������������
�������������
����
��������
������
���
����������

�
��������
 �
�������
����!��
��������������������	�������������"
��������������
�������#��������$"��%&���������������������������'���#��������
�������������
���������������������
�����������
����
�������(��������������
�	��������������
��������

�
��������
���
��
�
�����������
 �
�
�����	�

)��������
�����������������

�
��������
��������*��������������������(��������

��
��������

������
�� �

__________________________________________________________________________ 
Rua José Bonifácio, 2355 – sala 1114 – Policlínica Provedor Wilson Aita. Centro. CEP 97010.450 – Santa Maria – RS 

Fone/Fax: 55.3026.8911 – cametra@terra.com.br – www.cametra.com.br - CNPJ: 05.234.731/0001-15 

*Antes de imprimir este documento, verifique se realmente existe a necessidade desta ação. Assim, além de estar gerando uma de economia, você estará promovendo o 
desenvolvimento sustentável para nosso meio ambiente. Em caso de descarte deste documento após impresso, recicle-o. A CAMETRA e o Meio Ambiente agradecem. 

33

Recomendações 

- Conforme Seção XIV Art. 198 da CLT diz que: “É de 60 (sessenta) quilogramas o 
peso máximo que um empregado pode remover individualmente, ressalvadas as 
disposições especiais relativas ao trabalho do menor e da mulher”, mas como medida 
prevencionistas recomenda-se evitar levantar ou transportar volumes com mais de 23 kg 
sem auxilio de meios adequados para os mesmo. 
- Recomendamos realizar períodos de descanso em posição diferente da de trabalho.

RISCO DE ACIDENTE
Risco Identificado Cortes, esmagamentos e outros inerentes a função. 
Fonte Geradora Máquinas e equipamentos 

Recomendações 

- Cuidado durante a realização das atividades diárias 
- Cuidado durante as atividades e operação das maquinas e equipamentos existentes 
junto ao setor de produção. 
- Realizar a manutenção periódica em todas as máquinas e equipamentos. 
- Atenção: não ligar máquinas e equipamentos sem antes providenciar proteção de 
todas as partes móveis existentes e seu devido enclausuramento conforme prevê a NR 
12 eliminado assim o contato ou a aproximação do colaborador com o “ponto de 
operação” de cada equipamento.

DEMAIS RECOMENDAÇÕES PARA SETOR DE PINTURA
- Adequar sistema de exaustão e enclausuramento de todas as cabines de pintura conforme medidas de 
engenharia. 
- Adequar local dos bebedouros, em local limpo e não exposto a poeira da madeira e neblina das tintas.
- Fornecer copo individual para cada colaborador e armário para guarda e conservação do mesmo. 

RECOMENDAÇÕES CONFORME NR 20 - LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS E INFLAMÁVEIS:
Armazenamento: 
20.2.13. O armazenamento de líquidos inflamáveis dentro do edifício só poderá ser feito com recipientes cuja 
capacidade máxima seja de 250 (duzentos e cinqüenta) litros por recipiente 
20.2.14. As salas de armazenamento interno deverão obedecer aos seguintes itens: 
a) as paredes, pisos e tetos deverão ser construídos de material resistente ao fogo e de maneira que facilite a 
limpeza e não provoque centelha por atrito de sapatos ou ferramentas;  
b) as passagens e portas serão providas de soleiras ou rampas com pelo menos 0,15m (quinze centímetros) de 
desnível, ou valetas abertas e cobertas com grade de aço com escoamento para local seguro;  
c) deverá ter instalação elétrica apropriada à prova de explosão, conforme recomendações da Norma 
Regulamentadora - NR 10;  
d) deverá ser ventilada, de preferência com ventilação natural;  
e) deverá ter sistema de combate a incêndio com extintores apropriados, próximo à porta de acesso;  
f) nas portas de acesso, deverá estar escrito de forma bem visível "Inflamável" e "Não Fume".  
20.2.15. Os compartimentos e armários usados para armazenamento de combustíveis inflamáveis, localizados no 
interior de salas, deverão ser construídos de chapas metálicas e demarcados com dizeres bem visível 
“Inflamável”.  
20.2.16. O armazenamento de líquidos inflamáveis da Classe I, em tambores com capacidade até 250 (duzentos e 
cinqüenta) litros, deverá ser feito em lotes de no máximo 100 (cem) tambores/I3).
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ORIENTAÇÃO IMPORTANTE

- REALIZAR ANUALMENTE LAUDO DE INSPEÇÃO DOS COMPRESSORES POR 
PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO CONFORME NR 13 COM EMISSÃO 
DE LAUDO TÉCNICO E ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -  

DEMAIS RECOMENDAÇÕES
- Equipamentos que utilizam energia elétrica devem ser devidamente aterrados conforme NR 10, item 10.2.8.3 e 
Normas Internacionais vigentes. 
- Manter a sinalização e demarcação dos extintores de incêndio conforme NR 23 ou NBR12693, desobstruir as 
áreas de acesso dos mesmos e verificar a data da próxima recarga.
- Fica expressamente proibido realizar qualquer tipo de atividade elétrica tanto desligada e principalmente ligada. 
- Disponibilizar todo EPI recomendado neste programa, para todos os colaboradores. (IMEDIATO)
- Providenciar e manter a demarcação de segurança de circulação pela produção (fita amarela), onde há a 
separação das máquinas e o corredor de passagem de pessoas. (IMEDIATO) 
- Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado a fim de evitar acúmulo de materiais jogados pelo chão.
Obs.: Eliminar o uso de extensões pelo interior da oficina evitando assim possíveis acidentes ou choques elétricos 
aos colaboradores. 
- Providenciar proteção para as partes móveis (correrias, polias, pontos de operação e demais partes moveis) de 
todas as máquinas e equipamentos, eliminando o contato dos colaboradores com o ponto de operação. 
(IMEDIATO)
- Manter em boas condições de higiene e limpeza os sanitários e disponibilizar a todos os colaboradores materiais 
de asseio pessoal tais como: papel higiênico, cesto com tampa e pedal, para o lixo, toalhas de papel e sabão 
líquido. (IMEDIATO)
- Adequar local dos bebedouros (água potável), em local onde não acumule poeira e mantê-los sempre limpo. 
(IMEDIATO)
- Providenciar e manter armários individuais com chaves para todos os colaboradores - Conforme NR 24 –
(IMEDIATO)
   - Item 24.2.1. Em todos os estabelecimentos industriais e naqueles em que a atividade exija troca de roupas, ou 
seja, imposto o uso de uniforme ou guarda-pó, haverá local apropriado para vestiário dotado de armários 
individuais, observada a separação de sexos. 
   - Item 24.3.10. Água potável, em condições higiênicas, fornecida por meio de copos individuais, ou bebedouros 
de jato inclinado e guarda - protetora, proibindo-se sua instalação em pias e lavatórios, e o uso de copos coletivos. 
   - Item 24.7.5. Os locais de trabalho serão mantidos em estado de higiene compatível com o gênero de atividade. 
O serviço de limpeza será realizado, sempre que possível, fora do horário de trabalho e por processo que reduza 
ao mínimo o levantamento de poeiras 
- Outros inerentes a função. 
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9 MEDIDAS DE CONTROLE 

A NR 9 estabelece que as medidas de controle dos riscos ambientais deverão ser adotadas na seguinte 
ordem de prioridade; 

- medidas de proteção coletiva, como o isolamento, enclausuramento, manutenção das máquinas, e outras 
medidas que visem à prevenção, neutralização e/ou eliminação do risco ou agente nocivo, na sua fonte ou 
trajetória; 

- medidas administrativas de organização do trabalho, como rodízio de pessoal, diminuição da jornada de 
trabalho; 

- utilização de equipamento de proteção individual – EPI. 

Manutenção Preventiva 

É o procedimento mais barato e garantido, ou seja, corrigir os defeitos antes que se manifestem ou que causem danos 
maiores. A vantagem de manutenção preventiva é que ela pode ser programada, assim o dono do equipamento não é 
pego de surpresa. Os procedimentos de manutenção preventiva podem evitar a maior parte dos defeitos dos 
equipamentos diminuindo ao máximo as manutenções corretivas, que são de longe as mais caras e prejudiciais para 
quem depende do equipamento.

Manutenção Preditiva 

É uma variação da manutenção preventiva, onde os componentes são trocados ou verificados antes que apresentem 
qualquer defeito. Isto é feito com base em estudos que determinam o MTBF, termo inglês que é uma base abreviação 
de "Maximum Time Between Failures", ou seja "Tempo Máximo de falhas"...  Falando em linguagem popular, seria 
algo assim: - "Olha, este negócio já está pra pifar, é melhor trocar logo..." O importante mesmo é o técnico de 
manutenção não se perder. Tem que saber exatamente o que está fazendo e seguir uma metodologia. São muitos 
detalhes a serem lembrados, por isto é importante ter uma seqüência lógica e bem treinada. 

Fonte: http://agoraentendi.livreforum.com/t88-tipos-de-manutencao-preventiva-corretiva-e-preditiva

10 RECOMENDAÇÕES GERAIS 

NR-01 – Disposições Gerais: 

- Cabe ao Empregado, entre outras: 
- Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre Segurança e Medicina do Trabalho; 
- Elaborar Ordens de serviços sobre Segurança e Medicina do Trabalho, dando ciência aos colaboradores dos possíveis riscos 
existentes no ambiente de trabalho. 
- Informar aos colaboradores:  
a) os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho; 
b) os meios para prevenir e eliminar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa; 
c) os resultados dos exames médicos e dos exames complementares aos quais os trabalhadores foram submetidos;  
d) os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho; 

NR-02 - Inspeção Prévia:

-Esta Norma Regulamentadora estabelece a obrigatoriedade de todo o estabelecimento novo encaminhar ao órgão regional do 
MTE, uma declaração das instalações ou, solicitar deste mesmo órgão, que realize uma inspeção prévia, para fins de obtenção do 
CAI - Certificado de Aprovação de Instalações. 
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-A inspeção prévia e a declaração de instalações são exigidas para assegurar que o estabelecimento inicie suas atividades livres de 
riscos de acidentes e/ou doenças do trabalho. 
O não cumprimento das exigências previstas na NR-02 impede o início do funcionamento das atividades do estabelecimento 
novo. 

NR-03 – Embargo ou Interdição:

-Trata a Norma Regulamentadora em questão do ato de embargo ou de interdição, medidas promovidas pelo órgão competente do 
MTE que importam na paralisação total ou parcial da obra ou do estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, 
sempre que, através de laudo técnico, vier demonstrada a existência de grave e iminente risco ao trabalhador; considerada assim, 
toda condição ambiental de trabalho que possa causar acidente ou doença profissional com lesão grave à sua integridade física (do 
trabalhador). 

NR-04 – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho:

- Segundo o preceito contido na NR em questão, as empresas que possuam empregados regidos pela CLT, deverão manter ou não, 
Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, na forma estabelecida; considerando a 
graduação do risco da atividade principal da empresa e o número total de empregados existentes, conforme demonstrativos 
constantes no quadro II*, que integram a referida Norma (NR-04). 

NR 05 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho:

- Segundo o preceito contido na NR em questão, as empresas que possuam empregados regidos pela CLT, deverão manter ou não, 
Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, na forma estabelecida, considerando a 
graduação do risco da atividade principal da empresa e o número total de empregados existentes, conforme demonstrativos 
constantes no quadro II*, que integram a referida Norma (NR-04). 
- A empresa está obrigada de implantar e manter em funcionamento a CIPA, de acordo com o dimensionamento previsto pela 
NR-05. A mesma deverá ser constituída por 04 colaboradores representantes dos empregados e 04 funcionários representantes do 
empregador.  

CNAE GRUPO EFETIVO SUPLENTES 
31.01-2 C-6 02 02 

NR-06 – Equipamento de Proteção Individual – EPI:

- A empresa é obrigada a fornecer aos colaboradores, gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservarão e 
funcionamento, com o respectivo C.A (Certificado de Aprovação) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), nas 
seguintes circunstâncias; 
- Sempre que as medidas de proteção coletivas forem tecnicamente inviáveis ou não oferecerem completa proteção contra risco; 
- Para atender as situações de emergência. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE EPI

Para utilizar do EPI no âmbito deste programa, devem-se considerar as normas legais e administrativas em vigor e envolver no 
mínimo: 
a) Seleção do EPI adequado tecnicamente ao risco a que o colaborador está exposto e à atividade exercida, considerando-se a 
eficiência necessária para o controle da exposição ao risco e o conforto oferecido segundo avaliação do trabalho usuário;  
b) Programa de treinamento dos colaboradores quanto à sua correta utilização e orientação sobre as limitações de proteção que 
o EPI oferece; 
c) Estabelecimento de normas ou procedimentos para promover o fornecimento, o uso, a guarda, a higienização, a conservação, 
a manutenção e a reposição do EPI, visando garantir as condições de proteção originalmente estabelecidas; 
d) Caracterização das funções ou atividades dos colaboradores, com a respectiva identificação do EPI utilizado para os riscos 
ambientais; 
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e) Fornecer somente EPI com CA – Certificado de Aprovação expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e que estejam 
dentro do prazo de validade; 
f) Adotar ficha individual de EPI para comprovação da entrega e controle estatístico, na qual conste, no mínimo, a data do 
fornecimento, o número do CA e assinaturas do funcionário usuário.   

A NR 06, em seus itens 6.6. e 6.7, estabelece as obrigações do empregador e dos colaboradores quando ao 
EPI: 

*É OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR: 
- Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade; 
- Exigir seu uso; 
- Fornecer aos colaboradores somente EPI aprovados pelo órgão competente em matéria de segurança e saúde no trabalho; 
- Orientar e treinar os colaboradores sobre o uso adequado; guarda e conservação; 
- Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado; 
- Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica;  
- Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada. 

*É OBRIGAÇÃO DO COLABORADOR:
- Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina; 
- Responsabilizar-se pela sua guarda e conservação; 
- Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso; 
- Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.   

NR-07 – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional:

- Estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte do empregador, do Programa de Controle Médico e 
Saúde Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. 

NR-08 – Edificações:
     

- Os pisos dos locais de trabalhos não devem apresentar saliências e nem depressões que prejudiquem a circulação de pessoas ou 
a movimentação de materiais. 
- Nos pisos, escadas, rampas, corredores e passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo de escorregamento, devem ser 
empregados materiais ou processos antiderrapantes. 
- As rampas e escadas fixadas de qualquer tipo devem ser constituídas de acordo com as normas técnicas oficiais e mantidas em 
perfeito estado de conservação. 

NR-09 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais:

- Estabelece a norma, em foco, a obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e 
instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA. Devem 
constituir objeto do PPRA os riscos ambientais, agentes físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente do trabalho e que 
possam causar danos à saúde do trabalhador. 

NR-10 – Instalações Elétricas:

- Todas as máquinas e equipamentos que utilizem energia elétrica deverão ter aterramento, devendo obedecer ao disposto nesta 
Norma. Recomenda-se a realização de revisões periódicas em toda a rede elétrica, verificando pontos que necessitem de correções 
adequado-a ao estabelecido no subitem 10.2, com especial atenção para sobrecarga elétrica, fiação com emendas e sem proteção. 
NOTA: Os serviços de manutenção e/ou reparos em partes de instalações elétricas, sob tensão, só podem ser executadas por 
profissionais qualificados, devidamente treinados, em cursos especializados, com emprego de ferramentas e equipamentos 
especiais, atendendo os requisitos tecnológicos e as prescrições previstas no subitem 10.1.2.
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NR-11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseios de Materiais:

- O material armazenado deverá ser disposto de forma a evitar a obstrução de portas, equipamentos contra incêndio, saídas de 
emergências, etc.; 
- O material empilhado deverá ficar afastado da estrutura lateral a uma distancia de, no mínimo, 50 centímetros; 
- A disposição dos materiais não deverá dificultar o trânsito, a iluminação e o acesso às saídas de emergência; 
- O armazenamento deverá obedecer a requisitos de segurança para cada tipo de material.  

NR-12 – Máquinas e Equipamentos

- As máquinas e os equipamentos devem ser dotados de dispositivos de partida e parada e outros que se fizerem necessários para 
a prevenção de acidentes do trabalho. 
- Os reparos, limpeza e ajuste somente poderão ser executados com as maquinas paradas, salvo quando o movimento for 
indispensável para a realização do ajuste. 
- As máquinas e equipamentos devem ter suas transmissões de força enclausuradas dentro de uma estrutura ou devidamente 
isoladas por anteparos adequados. 
- As máquinas e os equipamentos que utilizarem energia elétrica devem ser aterrados conforme previsto na NR – 10.  

NR-13 – Caldeiras e Vasos Sob Pressão:

- Norma que regulamenta os requisitos de segurança a serem observados em todos os aspectos relacionados a caldeiras e vasos 
sob pressão. 
- Recomenda-se a realização de inspeções periódicas de segurança nos compressores de ar, caldeiras e demais vasos de pressão 
existentes na empresa, com o intuito de prevenir ou corrigir possíveis falhas que possam causar acidente, com emissão de laudo 
técnico por profissionais legalmente habilitados, conforme determina a NR 13.  

NR-15 – Atividades e Operações Insalubres (Anexos  01 a 14):

- Consideram-se atividades insalubres as que por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a 
agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, intensidade do agente e do tempo de 
exposição aos seus efeitos. 
- A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer com a adoção de medida de ordem geral que conserve o 
ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância e/ou com a utilização de equipamento de proteção individual. 
- A adoção de medida de ordem coletiva implica na implantação dos denominados Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC - e 
a medida de ordem individual implicam na implantação de - Equipamentos de Proteção Individual - EPI. 

NR-17 – Ergonomia:

- Quanto aos Riscos Ergonômicos decorrentes das posturas adotadas para o desenvolvimento das atividades, recomenda-se aos 
funcionários que procurem manter-se na posição anatômica (coluna reta) e que realizem intervalos de descanso em posição 
diferente da de trabalho. 
- Quanto aos riscos decorrentes do levantamento e transporte de peso, recomenda-se que nunca seja transportado caixa, volumes e 
objetos acima de 23 Kg para um transporte contínuo de cargas sem o auxilio de equipamentos para este transporte. 
- Para atividade em que os trabalhos devam ser realizados na posição em pé, devem ser colocados assentos para descanso em 
locais em que possam ser utilizados por todos os colaboradores durante possíveis horários de descanso e pausas (subitem 17.3.5).  
- Recomenda-se a realização de treinamentos periódicos para esclarecer aos colaboradores sobre os métodos e ações a serem 
desenvolvidas visando à saúde e integridade física dos colaboradores e medidas para prevenir acidentes. 
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NR-20 – Líquidos Combustíveis e Inflamáveis:

LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS
- É todo aquele que possua ponto de fulgor igual ou superior a 70ºC e inferior a 93,3ºC e é considerado líquido combustível de 
classe III. 

LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS
- É todo aquele que possua ponto de fulgor inferior a 70ºC e, quando tiver o ponto de fulgor abaixo de 37,7ºC será classificado 
como líquido combustível de classe I e, quando tiver o ponto de fulgor superior a 37,7ºC e inferior a 70ºC será classificado como 
líquido combustível de classe II. 

NR-23 – Proteção Contra Incêndio:  (Redação dada pela Portaria SIT n.º 221, de 06 de maio de 2011)
23.1 Todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndios, em conformidade com a legislação estadual e as 
normas técnicas aplicáveis. 
23.1.1 O empregador deve providenciar para todos os trabalhadores informações sobre:  
a) utilização dos equipamentos de combate ao incêndio; 
b) procedimentos para evacuação dos locais de trabalho com segurança;  
c) dispositivos de alarme existentes.  
23.2 Os locais de trabalho deverão dispor de saídas, em número suficiente e dispostas de modo que aqueles que se encontrem 
nesses locais possam abandoná-los com rapidez e segurança, em caso de emergência. 
23.3 As aberturas, saídas e vias de passagem devem ser claramente assinaladas por meio de placas ou sinais luminosos, indicando 
a direção da saída. 
23.4 Nenhuma saída de emergência deverá ser fechada à chave ou presa durante a jornada de trabalho.  
23.5 As saídas de emergência podem ser equipadas com dispositivos de travamento que permitam fácil abertura do interior do 
estabelecimento. 

NR-24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho

Instalações Sanitárias:
- As áreas destinadas as sanitários deverão atender as dimensões mínimas necessárias. É considerada satisfatória a metragem de 1 
metro quadrado para cada 20 colaboradores em atividades. 
- Os locais onde se encontrarem os sanitários deverão ser submetidos a processo permanente de higienização, desprovidos estes 
de quaisquer odores durante a jornada de trabalho. 
- O mictório deverá ser de porcelana ou outro metal equivalente, liso e impermeável. 
- O lavatório deverá ser provido de material para limpeza, enxugo ou secagem das mãos, ficando proibido o uso de toalhas 
coletivas. 
- No conjunto de instalações sanitárias será exigido um lavatório para cada 10 colaboradores. 
- Os chuveiros poderão ser de metal ou plástico, onde será exigido um chuveiro para cada 10 colaboradores nas atividades ou 
operações insalubres ou nos trabalhos com exposição a substâncias tóxicas. 
Vestiários:
- Em todos os estabelecimentos industriais e naqueles em que a atividade exija troca de roupas, haverá local apropriado para 
vestiário dotado de armários individuais, observada a separação dos sexos. 
- A área de um vestiário será dimensionada em função de no mínimo 1,50 metros quadrados para cada colaborador. 
Armários:
- Os armários de compartimentos duplos terão as seguintes medidas: 

• 1,20 m (um metro e 20 centímetros) de altura por 0,30 (trinta centímetros) de largura e 0,40 (quarenta centímetros) de 
profundidade. 

- Os de um só compartimento terão as dimensões mínimas de 0,80 (oitenta centímetros) de altura por 0,30 (trinta centímetros) de 
largura e 0,40m (quarenta centímetros) de profundidade.   
Refeitório:
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- Nos estabelecimentos que trabalhem mais de 300 colaboradores é obrigatória a existência de refeitório, não sendo permitido aos 
colaboradores tomarem suas refeições em outro local do estabelecimento. 
- Já nos estabelecimentos que trabalhem mais de 30 até 300 colaboradores, embora não seja exigido o refeitório, deverão ser 
asseguradas aos colaboradores, condições suficientes de conforto para a ocasião das refeições. 
- As condições de conforto que trata o item 24.3.15, deverão preencher os seguintes requisitos mínimos: 

• Local adequado, fora da área de trabalho. 
• Piso lavável 
• Limpeza, arejamento e boa iluminação. 
• Mesas e assentos em numero correspondente ao de usuários. 
• Lavatórios e pias instalados nas proximidades ou no próprio local. 
• Fornecimento de água potável aos colaboradores. 
• Estufa, fogão ou similar para aquecer as refeições. 

NR-25 – Resíduos Industriais:

- A empresa deve controlar a emissão de resíduos, sejam gasosos, líquidos e sólidos, de forma que não possam causar poluição do 
local de trabalho, bem como do meio ambiente. Para tal, a mesma deve depositar tais resíduos em locais apropriados, conforme 
normas dos órgãos que regulam tal procedimento (FEPAM, Secretaria da Saúde, IBAMA, etc.). 

NR-26 – Sinalização de segurança:

- Adotar sinalização de segurança com objetivo de prevenir acidentes, identificar EPI que devem ser utilizados, delimitar áreas e 
advertir sobre riscos nos locais de trabalho. 

NR-28 – Fiscalização e Penalidades

- Essa norma trata da ação fiscalizadora dos Agentes de Inspeção do Trabalho do MTE nas empresas. Visando a garantia do 
cumprimento das disposições legais e regulamentares vigentes, relativas à segurança e saúde do trabalhador e da aplicação das 
penalidades previstas para cada caso, de acordo com o disposto no quadro de gradação das multas e no quadro de classificação 
das infrações (Anexos I e II integrantes da NR-28).  

Observações importantes: A execução do PPRA e de seu Cronograma de Ações deve ficar a cargo da direção, gerência, 
chefias e de todos os funcionários da empresa. Por outro lado, para que a empresa consiga chegar a seu objetivo no tocante a 
segurança do trabalho e doenças ocupacionais, se faz necessário que a mesma tome algumas medidas de conscientização e 
informação; com o objetivo de fazer com que os funcionários fiquem atualizados em relação aos riscos inerentes ao trabalho e ao 
EPI utilizado e/ou implantado na empresa através das orientações repassadas pela medicina do trabalho.

OBS.: Quanto aos prazos para implementação das recomendações citadas no programa fica esclarecido que: 
  
  IMEDIATO: 10 dias a contar da data de entrega do programa; 
  CURTO PRAZO: 30 dias a contar da data de entrega do programa; 
  MÉDIO PRAZO: 90 dias a contar da data de entrega do programa; 
  LONGO PRAZO: 120 dias a contar da data de entrega do programa;
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11 CONCLUSÃO 
  

Buscando atender às determinações legais, conclui-se o presente trabalho salientando a necessidade de 
avaliações periódicas das atividades e das modificações propostas de maneira a identificar novos riscos. É 
importante salientar que a empresa deve assegurar o cumprimento do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais) e PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional), como atividade permanente. 

Para a melhoria das condições de trabalho, produtividade e saúde dos trabalhadores deve haver 
necessariamente a boa vontade e solidariedade entre os envolvidos e para o sucesso da implantação de medidas 
preventivas é importante que todos acreditem nelas.

Para tanto, os Serviços de Medicina Ocupacional da CAMETRA MEDICINA DO TRABALHO, 
colocam-se ao seu inteiro dispor para toda e qualquer assessoria técnica legal que vise ao esclarecimento de 
eventuais dúvidas. 

  

Santa Maria, MAIO de 2013. 

__________________________________ __________________________________ 
                   Drª Liliani Brum CRM 24939 Evelise Bohrer Bastos 
Médica do Trabalho - Patologista- Perita Médica Oficial Técnico em Segurança do Trabalho 
Drª em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde Registro nº. 11.642 
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ANEXO I - MODELO DE FICHA DE CONTROLE DE EPI: 
FICHA DE ENTREGA DE EPI 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA GUARDA E USO DE EPI 
 (FRENTE) 

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO 

Nome: _____________________________________    Cargo: _______________________________________ 

Setor: ______________________________________    Data de Admissão: _____________________________ 

Recebi da empresa MOVELLARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, a título de 
empréstimo, para meu uso exclusivo e obrigatório nas dependências da empresa, conforme determinado na NR-
6 da Portaria 3.214/78, os equipamentos especificados neste termo de responsabilidade, comprometendo-me a 
mantê-los em perfeito estado de conservação, ficando ciente de que: 

1- Recebi treinamento quanto à necessidade na utilização do referido EPI, a maneira correta de usá-lo, guardá-lo 
e higienizá-lo, bem como da minha responsabilidade quanto a seu uso conforme determinado na NR-1 da 
Portaria 3.214/78. 

2- Se o equipamento for danificado ou inutilizado por emprego inadequado, mau uso, negligência ou extravio, a 
empresa me fornecerá novo equipamento e cobrará o valor de um equipamento da mesma marca ou equivalente 
ao da praça (parágrafo único do artigo 462 da CLT).

3- Fico proibido de dar ou emprestar o equipamento que estiver sob minha responsabilidade, só podendo fazê-lo 
se receber ordem por escrito da pessoa autorizada para tal fim. 

4- Em caso de dano, inutilização ou extravio do equipamento deverei comunicar imediatamente ao setor 
competente. 

5- Terminando os serviços ou no caso de rescisão do contrato de trabalho, devolverei o equipamento completo e 
em perfeito estado de conservação, considerando-se o tempo do uso do mesmo, ao setor competente. 

6- Estando os equipamentos em minha posse, estarei sujeito a inspeções sem prévio aviso. 

7- Fico ciente de que não utilizando o equipamento de proteção individual em serviço estarei sujeito às sanções 
disciplinares cabíveis que irão desde simples advertências até a dispensa por justa causa nos termos do Art. 482 
da C.L.T. combinado com a NR-1 e NR-6 da Portaria 3.214/78. 

_________________________ 
                                                                                                                           Ass. do Funcionário 
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FICHA DE ENTREGA DE EPI 
TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA GUARDA E USO DE EPI.

 (VERSO) 

E.P.I. RECEBIDO DEVOLUÇÃO 
Modelo C.A. SIM NÃO 

DATA
ASSINATURA DO 
FUNCIONÁRIO

ASSINATURA DA 
EMPRESA
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ANEXO II- NÍVEIS DE RUÍDO 

SETOR 
VALOR 

MEDIDO 
Nível de Ruído 

Permitido dB (A) 
Máxima Exposição 
Diária Permissível 

LIXAMENTO/EMBALAMENTO/EXPEDIÇÃO 
Lixadeira 87 dB(A) 6 horas 

Grampeadeira 93 dB(A) 
85 dB (A) 

2 horas e 40 minutos 

PREPARAÇÃO 
Destopadeira 92 dB(A) 3 horas 

Plaina 92 dB(A) 3 horas 
Furadeira 89 dB(A) 

85 dB (A) 

4 horas e 30 minutos 

USINAGEM 

Torno 89 dB(A) 4 horas e 30 minutos 
Furadeira e torno  86 dB(A) 7 horas 

Furadeira oscilante 86 dB(A) 7 horas 
Lixadeira 83 dB(A) 8 horas 

Lixadeira (Solimaq 900) 89 dB(A) 

85 dB (A) 

4 horas e 30 minutos 
PINTURA 

Pistola Pintura 92 dB (A) 3 horas 

Cabine 84 dB (A) 
85 dB (A) 

8 horas 
  

OBS: Alguns dos níveis de ruído das máquinas e equipamentos ultrapassam o nível de ruído permitido, 

portanto deverá ser utilizada proteção auditiva sempre que estas citadas acima estiverem ligadas.
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ANEXO III- RESPIRADORES POR SETOR 

SETOR MODELO 
CLASSE DO 

FILTRO 

PREPARAÇÃO Peça semifacial filtrante para partículas PFF3 

LIXAMENTO/EMBALAMENTO/ 

EXPEDIÇÃO
Peça semifacial filtrante para partículas, 

poeiras, névoas e fumos. PFF3

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E 
MECÂNICA Peça semifacial Filtrante Para Fumos Metálicos PFF3

USINAGEM
Peça semifacial filtrante para partículas, 

poeiras, névoas e fumos. 
PFF3

TORNOS 
Peça semifacial filtrante para partículas, 

poeiras, névoas e fumos. PFF1 

PINTURA
Máscara peça semifacial com cartucho químico 

/com filtro mecânico (combinado) 

Cartucho Químico 
para VO/ mecânico 

P2 

OBS.: Como não se obteve os dados das avaliações quantitativas de tamanho de partícula de pó de madeira e de 
concentração de tintas, solventes e verniz, fornecidos pela empresa mediante avaliações quantitativas solicitadas; os 
respiradores indicados acima foram enquadrados de forma prevencionista. 



CAMETRA MEDICINA DO TRABALHO 
Centro de Atendimento em Medicina do Trabalho 
Santa Maria e Região Centro do Estado – RS 

PREVENÇÃO É A NOSSA MARCA 

�

������������	�

���������#������������������������������������	��������������
��������������������
�����������������
�����������
�����

���
����������

�
��������
 �
������
����!��
���� ����������� ��� ��	���� ������� �� �
���� ����� �����
�� �����#����� ��� $"��%&� �� �������� �� ��������� ���� �'���#����� ���
�������������
���������������������
�����������
����
�������(��������������
�	��������������
��������

�
��������
���
��
�
�����������
 �

�����	�

)��������
�����������������

�
��������
���������������(��������

��
��������

������
�� ���
__________________________________________________________________________ 

Rua José Bonifácio, 2355 – sala 1114 – Policlínica Provedor Wilson Aita. Centro. CEP 97010.450 – Santa Maria – RS 
Fone/Fax: 55.3026.8911 – cametra@terra.com.br – www.cametra.com.br - CNPJ: 05.234.731/0001-15 

*Antes de imprimir este documento, verifique se realmente existe a necessidade desta ação. Assim, além de estar gerando uma de economia, você estará promovendo o 
desenvolvimento sustentável para nosso meio ambiente. Em caso de descarte deste documento após impresso, recicle-o. A CAMETRA e o Meio Ambiente agradecem. 

46

ANEXO IV – DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE SOLO E PAREDE PARA 
EXTINTOR

De acordo com a NBR 12693, item 5.3.5, as áreas industriais e depósitos devem ser pintados de 
vermelho. A área mínima para demarcação do solo para extintores de incêndio deverá ser de um campo 
vermelho de 70 cm quadrado, ladeado por faixas de 15 cm na cor amarela, conforme figura abaixo: 

                                                            

                                                                                                 

                                                                                                         

15 cm85 cm

70 cm
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