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1. INTRODUÇÃO 

 
 O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) é obrigatório 

por parte das empresas que admitem trabalhadores como empregados, conforme a 

NR-9, e consiste em avaliar os possíveis fatores de risco ambientais nos locais de 

trabalho, bem como estabelecer um plano e um cronograma de ações para melhoria 

das situações encontradas. Possibilitando ainda o conhecimento da dimensão dos 

riscos envolvidos nas atividades laborais, para que a empresa possa prever e 

programar as ações para controlar, minimizar e/ou eliminar os riscos existentes no 

ambiente de trabalho. 

  O PPRA serve de subsídio para a elaboração do Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), NR-7. 

 As análises, interpretações e recomendações constantes neste PPRA 

estão baseadas em dados colhidos por ocasião da visita as instalações da empresa. 

Por este motivo, qualquer modificação de produção, área física e/ou equipamentos 

poderá alterar a s conclusões do trabalho, sendo necessárias novas avaliações com o 

objetivo de atualização do programa. 

 Para viabilização das medidas propostas é necessário, além da análise 

do programa, a cooperação de todos aqueles que, direta ou indiretamente, estejam 

comprometidas com as questões ligadas à Saúde e Segurança do Trabalhador. 

 

2. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Relatório conclusivo da inspeção realizada na empresa ONEIDE 

BOMBAS INJETORAS, através da análise dos riscos ambientais, com observância 

dos dispositivos legais vigentes. 

A matéria relativa à Segurança e Medicina do Trabalho está disciplinada 

no capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho, alterado pela Lei no 

6.514/77, e regulamentada pela Portaria 3.214/78, através das respectivas Normas 

Regulamentadoras (NR's). 

Com base nos preceitos legais vigentes, passamos a analisar os aspectos 

relativos à matéria, objetivo do presente trabalho, aplicáveis à empresa inspecionada, 

considerando sua classificação de acordo com as normas expedidas pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego, em razão do número de empregados e a natureza do risco de 

suas atividades. 
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  O PPRA é um planejamento de ações integradas com os responsáveis 

pelo desenvolvimento do programa de higiene, segurança e saúde ocupacional. 

Considera os fatores de riscos físicos, químicos e biológicos, que em função de sua 

natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição podem ocasionar danos 

à saúde dos trabalhadores. 

· Agentes Físicos: É considerado o ruído, a vibração, a umidade, as radiações 

ionizantes e não ionizantes e a temperatura extrema. 

· Agentes Químicos: São considerados as poeiras, os fumos, as névoas, as 

neblinas, os gases ou vapores que podem penetrar no organismo pela via respiratória 

ou substâncias que podem ser absorvidas pelo organismo através da pele ou por 

ingestão. 

· Agentes Biológicos: São os microorganismos como bactérias, fungos, bacilos, 

parasitas, protozoários, vírus e animais peçonhentos. 

Embora não previsto na NR-9, também estão sendo considerados os fatores de riscos 

ergonômicos e de acidentes. 

· Agentes Ergonômicos: Esforço físico intenso, levantamento e transporte 

manual de carga, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, 

imposição de ritmos excessivos, trabalho noturno e turnos de trabalho, iluminação 

inadequada, jornadas de trabalho prolongadas, monotonia e repetitividade. (Não são 

considerados riscos ambientais pela NR-09) 

· Agentes de Acidentes: Arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos 

sem proteção, ferramentas inadequadas, adaptadas ou defeituosas, armazenamento 

inadequado. (Não são considerados riscos ambientais pela NR-09) 

 

3. NORMAS REGULAMENTADORAS 

 

· NR-01 Disposições Gerais 

Dispõe a primeira Norma Regulamentadora elencada na Portaria 3.214/78, sobre a 

obrigatoriedade das empresas privadas e públicas em geral, que possuem 

empregados regidos pela Consolidação Trabalhista, ao cumprimento dos preceitos 

legais e regulamentares relativos à segurança e medicina do trabalho. Estabelecendo 

as obrigações que são exigidas do empregador e do empregado e, dos órgãos de 

fiscalização competentes (Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho - SSST, em 

âmbito nacional e, Delegacia Regional do Trabalho - DRT, em âmbito estadual). A 
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empresa citada se dispôs a terceirizar a elaboração dos programas de medicina do 

trabalho, bem como a elaboração de ordens de serviço, relativas a procedimentos e 

atitudes seguras no ambiente laboral, com o compromisso de por em prática e 

fiscalizar sua devida eficácia, com o propósito de proporcionar um ambiente favorável á 

atividade laboral. Ficando a critério da empresa por em prática e fiscalizar tais ações. 

 

· NR-04 Serviço Especializado em Engenharia de Segurança 

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 referida empresa não está obrigada a manter um 

SESMT dimensionado como exige o quadro II, desta NR-4, sendo que contratou 

empresa terceirizada para prover os programas e exames exigidos pela lei trabalhista, 

dando prioridade à saúde e a integridade física de seus colaboradores.  

 

· NR-05 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA 

Segundo as revisões desta Norma, primeiro deverá ser verificada qual sua 

atividade econômica (Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE) e 

posteriormente o enquadramento do respectivo Grupo com o número médio de 

funcionários do estabelecimento. Isto feito ficará determinado se há ou não 

necessidade de organizar e manter em funcionamento uma Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes - CIPA, composta de representantes do empregador e dos 

empregados.  

Conforme item 18.33.1 da NR 18 a empresa que possuir na mesma cidade 01 ou 

mais canteiro de obras ou frente de trabalho, com menos de 70 empregados, deve 

organizar CIPA centralizada. 

Conforme item 18.33.2 da NR 18 a CIPA centralizada será composta de 

representantes do empregador e dos empregados, devendo ter pelo menos 01 

representante titular e 01 suplente por grupo de até 50 empregados em cada canteiro 

de obras ou frete de trabalho, respeitando-se a paridade prevista na NR 05.  

 

 

 

· NR-06 Equipamento de Proteção Individual 
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A empresa deverá fornecer para os funcionários somente EPI homologados pelo 

MTE, ou seja, todos os equipamentos fornecidos devem possuir Certificado de 

Aprovação. O fornecimento do EPI é obrigatório, eis que, em alguns locais de trabalho, 

não é possível adotar medidas de proteção coletiva. Com isto, os EPI foram adotados 

para proteção contra os riscos de acidentes e/ou doenças profissionais do trabalho, 

durante o período em que as medidas de proteção coletivas (se possível) estiverem 

sendo implantadas ou para atender situações de emergência. 

A empresa deverá fornecer os EPI aos empregados gratuitamente e, em estado de 

funcionamento e conservação. 

A comprovação do fornecimento deve ser feita através de um "Recibo de EPI", 

onde deve constar a relação dos EPI entregues ao empregado, a data da entrega, 

orientações sobre a obrigatoriedade e o modo de uso e informações sobre as sanções 

impostas no caso do não uso, devidamente assinado pelo empregado, atestando o 

efetivo recebimento dos mesmos. A empresa receberá orientações, e treinamentos 

referentes ao preenchimento da ficha de EPI, e orientações aos seus funcionários 

quanto a obrigações dos empregados e empregador referentes ao uso e conservação 

dos tais equipamentos. Bem como as sanções previstas em lei na falta da implantação 

ou recusa injustificada deste equipamento referente à saúde e segurança do trabalho. 

Sendo que em anexo segue modelo de ficha de EPI, da qual a empresa será orientada 

a executar o preenchimento correto e ficar sob sua responsabilidade a guarda e 

manutenção de tal lista, bem como seu devido preenchimento.   

 

· NR-07 Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional 

Estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implantação, 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. A 

empresa adotou convênio em medicina do trabalho para elaboração dos programas de 

medicina do trabalho, ficando a critério próprio a implantação do mesmo no seu 

ambiente de trabalho. 

 

· NR-09 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

Estabelece a norma, em foco, a obrigatoriedade de elaboração e implantação 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 a saúde do 
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trabalhador. A empresa adotou convênio em medicina do trabalho para elaboração dos 

programas de medicina do trabalho, ficando a critério próprio a implantação do mesmo 

no seu ambiente de trabalho. 

 

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

Consideram-se atividades insalubres aquelas, 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 implica na 

implantação de Equipamentos de Proteção Individual - EPI. A empresa em ciência 

deste disposto se propôs a fazer o devido controle dentro de seu ambiente de trabalho 

para que não ocorra ou que a menos estejam controlados tais agente. 

 

· NR-16 Atividades e Operações Perigosas 

São consideradas atividades e operações perigosas as constantes dos Anexos nº 1 

e 2 desta NR, EXPLOSIVOS e INFLAMÁVEIS, respectivamente. Também, temos as 

atividades e operações perigosas com RADIAÇÕES IONIZANTES ou SUBSTÂNCIAS 

RADIOATIVAS, Anexo acrescentado pela Portaria 3.393/87 e pela Portaria 518/03. E 

nos trabalhos com ENERGIA ELÉTRICA regulamentada pelo Decreto 93412/86. 

São consideradas em condições de periculosidade as atividades ou operações 

executadas com explosivos sujeitos a degradação química ou autocatalítica; ação de 

agentes exteriores, tais como calor, umidade, faíscas, fogo, fenômenos sísmicos, 

choque e atritos. Entretanto a empresa não deposita nem muito menos manipula com 

tais produtos. 

As operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liqüefeitos, em 

quaisquer quer vasilhames e a granel, são considerados em condição de 

periculosidade, com exclusão para o transporte em pequenas quantidades, até o limite 

de 200 litros para os inflamáveis líquidos e 135 kg para os inflamáveis gasosos 

liqüefeitos. As quantidades de inflamáveis, contidas nos tanques de consumo próprio 

dos veículos não serão consideradas para efeito desta Norma. A empresa citada não 

tem em seu ramo de atividade principal, operações que envolvam agentes geradores 
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de periculosidade, sendo que a empresa conhece a legislação vigente e mantém 

controle do seu ambiente de trabalho, dando prioridade a saúde e a integridade física 

de seus trabalhadores. 

   

· NR-17 Ergonomia 

Esta Norma Regulamentadora visa estabelecer os parâmetros que possibilitam a 

adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 

trabalhadores, de forma a proporcionar o máximo de conforto, segurança e 

desempenho eficiente. Trata dos aspectos que envolvam o levantamento, transporte e 

descarga de materiais, o mobiliário, os equipamentos, as condições ambientais do 

posto de trabalho e a própria organização do mesmo. A empresa deverá, dentro de 

suas possibilidades, efetuarem um Programa Ergonômico dos postos de trabalho em 

que haja esforços e condições que prejudiquem a saúde do trabalhador. 

Por outro lado, quanto ao iluminamento, sabemos que o Anexo 04 da NR-15 foi 

revogado pela Portaria 3.751 de 23/11/90, sendo que passou para esta NR, baseando-

se na NBR-5413 da ABNT. Neste disposto a empresa se comprometeu em manter o 

ambiente de trabalho em condições que propicie conforto e não prejudique á saúde 

dos trabalhadores. 

 

· NR-18 Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção* 

Esta norma regulamenta todos os serviços referentes á construção civil em todas 

as suas fases, fundações construções e acabamentos. Além de designar preceitos a 

serem cumpridos referentes à saúde e segurança do pessoal envolvido em todas as 

fases, com o propósito de humanizar e efetivamente transformar os ambientes 

referentes à construção em locais salubres aos seus trabalhadores. Também 

normatiza procedimentos, e se referência em bases próprias para interpor normas a 

serem seguidas. Neste propósito a empresa comprometeu-se a manter o ambiente de 

trabalho dentro das condições exigidas na NR-18, ficando a critério da empresa por em 

prática os procedimentos referenciados na NR-18. 

 

· NR-23 Proteção Contra Incêndios 

Esta Norma Regulamentadora define medidas e critérios que determinarão o 

enquadramento, instalação, identificação, manuseio e operacionalidade dos 

dispositivos de combate contra incêndios. Requer-se a adequação desta norma para a 

obtenção do certificado de habite-se e na ocasião em que é realizado o seguro das 
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instalações. A referida empresa mantém extintores de incêndio em locais estratégicos, 

desimpedidos e sinalizados, para pronto uso. Sendo que também se dispõe a treinar 

seus trabalhadores e registrar em livro próprio todas as ações que visem à prevenção 

de incêndios.      

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

Esta Norma Regulamentadora determina critérios quantitativos e qualitativos para 

que existam conforto e higiene nos locais de trabalho para os trabalhadores. 

A empresa deverá atender as normas, nos aspectos apresentados abaixo: 

Ø Instalações sanitárias; 

Ø Vestiários; 

Ø Refeitório; 

A referida empresa fornece intervalos para a execução das refeições, sendo que estes 

trabalhadores não executam as mesmas no seu ambiente de trabalho. A empresa 

disponibilizará local apropriado para as refeições, dotados de mesas e assentos em 

número suficiente para atender a todos os trabalhadores (caso necessitem fazer as 

refeições no local), a empresa disponibilizará instalação sanitária para seus 

trabalhadores, com vaso sanitário, lavatório. A cozinha que a empresa fornecerá é 

apenas para aquecer as refeições que são trazidas pelos próprios trabalhadores (caso 

necessário), também será dotada de chuveiro elétrico para proporcionar asseio dos 

trabalhadores após a jornada de trabalho. 

· Observação Importante: 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 

aos EPI's utilizados e/ou implantados na empresa. 
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4. OBJETO E CAMPO DE APLICAÇÃO 

 4.1 Das Fases: 

 Conforme determinação legal, o desenvolvimento deste programa 

abrangerá as seguintes fases: 

 

4.1.1 Antecipação: 

 Envolvendo a análise de projetos de novas instalações ou processos de 

trabalho, ou de modificação dos já existentes, visando identificar os riscos potenciais e 

introduzir medidas de proteção para a sua redução ou eliminação. Sendo que foi 

realizada visita na sede da empresa e acompanhada a jornada de trabalho de seus 

funcionários. 

4.1.2 Reconhecimento: 

 Envolvendo a identificação dos riscos, das fontes geradoras, da 

trajetória, das funções, o tipo de exposição, o número de trabalhadores envolvidos e 

dos danos à saúde relacionados aos riscos, bem como das medidas de controle já 

existentes. Na referida análise dos postos de trabalho e acompanhamento das 

atividades foi relatado no programa todas as medidas das quais a empresa já faz uso 

para a prevenção da saúde de seus trabalhadores.  

 

4.1.3 Avaliação: 

 Envolvendo medidas da avaliação quantitativa para comprovar a 

exposição e/ou inexistência dos riscos, para dimensionar a exposição e fornecer 

subsídios técnicos para a proposição de medidas do controle. 

 

4.1.4 Controle: 

 Envolvendo a implantação das medidas necessárias para a eliminação 

ou minimização dos riscos ambientais. 

 O presente relatório especifica as fases a serem exercidas sobre as 

fontes dos riscos ambientais detectados, especialmente aqueles que excedem os 

limites de tolerância estabelecidos pela NR - 15 da Portaria 3214/78. A empresa será 

informada e orientada a forma de efetuar devido controle e como implantar as medidas 

propostas nos programas de medicina do trabalho, ficando a critério da referida 

empresa contratante a implantação efetiva dos mesmos.  
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4.2. Das Responsabilidades: 

 A Portaria nº 25 de 29 de dezembro de 1994 especifica as 

responsabilidades do seguinte modo: 

 
4.2.1 Do Empregador: 

Ø Providenciar a elaboração e efetiva implantação do Programa, custeá-lo 

e garantir o seu cumprimento. 

Ø Deixar disponível o documento-base, suas alterações e 

complementações, de modo a proporcionar o imediato acesso das autoridades 

competentes. 

Ø Indicar claramente no cronograma, previsto na estrutura do Programa, 

os prazos para o desenvolvimento e o cumprimento das metas do PPRA. 

Ø Dar ciência aos trabalhadores, de maneira apropriada e suficiente, sobre 

os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios 

disponíveis para prevenir ou limitar tais riscos, garantindo a proteção de sua 

integridade física e de sua saúde. 

 

4.2.2 Dos Trabalhadores: 

Ø Colaborar e participar na implantação e execução do PPRA. 

Ø Acatar e atender as orientações recebidas nos treinamentos 

recomendados pelo PPRA. 

Ø Informar à chefia de forma imediata todas as ocorrências que a seu 

julgamento possam implicar riscos à saúde dos trabalhadores. 

 

4.3  PLANEJAMENTO ANUAL: 

4.3.1 METAS: 

 Cumprir as etapas básicas determinadas pela NR-9, a saber: 

1) Antecipar e reconhecer os riscos ambientais. 

2) Estabelecer as prioridades e metas da avaliação e controle. 

3) Avaliar os riscos e a exposição dos trabalhadores 

Estas etapas visam obter os dados e subsidiar a análise da situação inicial, a 

geração de alternativas para as recomendações pertinentes e a proposição de 

medidas para a melhoria e controle dos riscos ambientais, como se pode observar no 

cronograma de ação anexo. Os dados obtidos nestas etapas serão prontamente 

encaminhados ao Médico Coordenador do PCMSO para subsidiar o seu trabalho de 

avaliação clínica e informar sobre os exames complementares, quando necessários, 
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para o controle e monitoramento da saúde dos trabalhadores expostos a riscos cujos 

índices devam ser controlados biologicamente. 

4) Implantar as medidas e avaliar a sua eficácia: 

A implantação de medidas e o estabelecimento do cronograma de ação para a 

adoção das medidas de controle são de responsabilidade direta da Empresa, a fim de 

que se possa encaminhar a execução e o controle das medidas recomendadas nas 

etapas de reconhecimento e de avaliação dos riscos ambientais. 

 Implantadas e mantidas as medidas de controle, estas serão avaliadas com a 

periodicidade necessária à sua eficácia. 

5) Monitorar a exposição aos riscos: 

 Os riscos ambientais e a sua exposição serão monitorados pela Empresa e por 

seus trabalhadores. 

6) Registrar e divulgar os dados: 

 

4.3.2 PRIORIDADES 

 

As medidas recomendadas deverão ser estudadas pela Empresa, que deverá 

estabelecer as prioridades para o desenvolvimento e controle do PPRA. 

O Monitoramento será realizado através de inspeções sistemáticas e frequentes 

nos ambientes de trabalho, para observar as condições de exposição aos riscos e dar 

ciência para os responsáveis e trabalhadores sobre os riscos encontrados e os 

cuidados que deverão tomar para evitar acidentes e doenças no trabalho. 

A Reavaliação das medidas de controle implantadas será realizada 

periodicamente, no mínimo uma vez por ano. 

 

4.3.3 ESTRATÉGIA E METODOLOGIA DE AÇÃO 

 

A estratégia e a metodologia de ação visam garantir a adoção de medidas de 

controle nos ambientes de trabalho para a efetiva proteção dos trabalhadores, 

obedecendo-se hierarquicamente o seguinte: 

Ø Eliminar ou reduzir a utilização ou a formação de agentes prejudiciais à saúde ou à 

integridade física dos trabalhadores. 

Ø Prevenir o aparecimento, a liberação ou disseminação de agentes prejudiciais à 

saúde no ambiente de trabalho. 
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Ø Reduzir os níveis ou a concentração de agentes prejudiciais à saúde no ambiente 

de trabalho. 

Ø Treinar os trabalhadores informando-os sobre a agressividade dos riscos 

identificados (físicos, químicos e biológicos), e seus possíveis efeitos sobre o 

organismo. 

 

4.3.4 DADOS DO PPRA: 

 

 FORMA DE REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO: 

 Serão registrados, mantidos e divulgados segundo procedimento próprio da 

Empresa através de Comunicações Internas, quadros de avisos, reuniões com 

responsáveis técnicos, etc. A Empresa designará pessoa para a divulgação dos dados 

obtidos no Programa, que deverá ser realizada de forma organizada, para possibilitar 

uma boa comunicação com os trabalhadores. 

 

4.3.5 DESENVOLVIMENTO DO PPRA: 

 

O Programa, depois de seu primeiro ciclo, será reavaliado anualmente ou a 

intervalo menor, se necessário, sendo suas diretrizes corrigidas de acordo com a 

necessidade de melhoria das condições de trabalho. 

Forma de Avaliação: 

A Avaliação das medidas de controle serão realizadas pela Empresa, ouvidos 

os trabalhadores expostos aos riscos ambientais. Serão levadas em consideração as 

condições de cada situação e propostas novas e mais aperfeiçoadas medidas de 

controle dos riscos ambientais. 
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5. POLÍTICA DE SEGURANÇA 

 
5.1 SESMT: 

 
Conforme previsto na NR 4 – Serviços especializados em engenharia de 

segurança e em medicina do trabalho, de acordo com o grau de risco da empresa 

(Grau de risco 03) e o número de funcionários (número de funcionários 13), não se faz 

necessário à implantação de um SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do trabalho). 

 

5.2 CIPA: 

 
  Conforme previsto na NR 5 – Comissão interna de prevenção de 

acidentes - CIPA – através do seu CNAE (45.20-0-01) e do número de colaboradores 

na data do levantamento (13), a empresa está desobrigada a constituir a CIPA, 

sendo necessária à indicação de um funcionário para zelar pela segurança. 
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6. CLASSIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS OCUPACIONAIS EM 

GRUPOS DE ACORDO COM A SUA NATUREZA 

 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 
VERDE VERMELHO MARROM AMARELO AZUL 

Riscos 
Físicos 

Riscos 
Químicos 

Riscos 
Biológicos 

Riscos 
Ergonômicos 

Riscos de 
Acidentes 

 
Ruídos 

 
 

Vibrações 
 
 
 

Radiações  
Ionizantes 

 
 

Radiações não 
ionizantes 

 
Frio 

 
 

Calor 
 
 

 
Pressões 
anormais 

 
 
 

Umidade 

 
Poeiras 

 
 

Fumos 
 
 
 

Névoas 
 
 

 
Neblinas 

 
 

Gases 
 
 

Vapores 
 
 

 
Substâncias, 

compostos ou 
produtos 

químicos em 
geral. 

 
Vírus 

 
 

Bactérias 
 
 

 
Protozoários 

 
 

 
Fungos 

 
 

Parasitas 
 
 

Bacilos 

 
Esforço físico 

intenso 
 

Levantamento e 
transporte manual 

de peso 
 

Exigência de 
postura 

inadequada 
 
 

Controle rígido de 
produtividade 

 
Imposição de 

ritmos excessivos 
 

Trabalho em turno 
e noturno 

 
 

Jornadas de 
trabalho 

prolongadas 
 

Monotonia e 
repetitividade 

 
Outras situações 
causadoras de 

stress físico e/ou 
psíquico 

 
Arranjo físico 
inadequado 

 
Máquinas e 

equipamentos sem 
proteção 

 
Ferramentas 

inadequadas ou 
defeituosas 

 
Iluminação 
inadequada 

 
Eletricidade 

 
 

Probabilidade de 
incêndio ou 

explosão 
 

Armazenagem 
inadequada 

 
 

Animais  
peçonhentos 

 
Situações de riscos 

que poderão 
contribuir  para 

acidentes 
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7. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

 
RAZÃO SOCIAL: ONEIDE JAROSCZNISKI 

NOME FANTASIA: ONEIDE BOMBAS INJETORAS 

ENDEREÇO: BR-392 – KM 01, 2762, SAIDA PARA SAO SEPE- BAIRRO DOM 

ANTONIO REIS. 

CNPJ: 06.204.393/0001-31 

CNAE: 45.20-0-01 – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO 

MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. 

CIDADE: SANTA MARIA – RS 

TELEFONE: 055 – 3211-4040 

GRAU DE RISCO: 03 

 

FUNÇÕES E Nº. DE FUNCIONÁRIOS. 

Assistente Administrativo – 01 

Auxiliar de Escritório – 03 
Auxiliar Mecânico – 01 

Mecânico – 05 

Lavador de Peças – 01 

Servente de Limpeza – 01 

Secretária - 01 

TOTAL = 13 
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8. LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

8.1 Equipamentos Utilizados: 

 
Para a realização do levantamento dos riscos ambientais para a fase de 

antecipação e reconhecimento dos riscos ambientais, utilizou-se o decibelímetro marca 

INSTRUTHEM DEC405, em curva de compensação ‘A’, circuito de resposta lenta 

(slow) e luximetro marca ICEL modelo LD 500. 

Para o desenvolvimento do PPRA, foram realizadas medições técnicas e 

inspeções de segurança nas instalações da empresa, permitindo o levantamento dos 

riscos ambientais a que estão expostos os trabalhadores, tendo em vista seu 

reconhecimento dos riscos e adequado controle e proteção.  O estudo das condições 

de trabalho na empresa foi realizado individualmente para cada seção da mesma.  

 

9. DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES, RISCOS E LOCAIS DE 
TRABALHO: 

 
 

ATIVIDADES: 

A empresa dedica sua atividade oficial a manutenção e reparação mecânica de 

veículos automotores. 

SETOR ADMINISTRATIVO: 

Local responsável pela administração da empresa, localizado a direita da 

entrada, no interior do pavilhão, com paredes parte em alvenaria não rebocadas e 

divisórias em compensado, sendo que há ainda uma sala superior com escritório para 

a gerencia. Iluminação e ventilação natural e artificial. Ao lado do setor administrativo 

encontra – se o estoque de peças 

SETOR OPERACIONAL: 

Composto por um pavilhão, com paredes em alvenaria não rebocadas, piso em 

concreto bruto e teto com cobertura de amianto. Iluminação e ventilação natural e 

artificial. A oficina é divida em setor de desmontagem e montagem das bombas dos 

veículos, setor de regulagem e manutenção das bombas. 
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ADMINISTRATIVO 

 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Serviço de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças, atendem 

fornecedores e clientes. Tratam de documentos variados cumprindo todo o procedimento 

necessário referente aos mesmos, preparam relatórios e planilhas, executam serviços gerais 

de escritório. 

LOCAL DE TRABALHO 

Interno a empresa. 

RISCOS OCUPACIONAIS 

Risco físico Não foram reconhecidos agentes físicos neste setor. 

Risco químico Não foram reconhecidos agentes químicos neste setor. 

Risco biológico Não foram reconhecidos agentes biológicos neste setor. 

Risco ergonômico  

Postural - Postura prolongada na posição sentada, movimentos com 

braços e antebraços com e sem carga, desconforto por posição. 

Fonte geradora: Posição de trabalho e mobiliário do posto de 

trabalho. 

Trajetória: Musculatura corporal. 

Meios de propagação: A propagação se dá diretamente através de 

longos períodos na mesma posição e longos períodos de digitação.  

Possíveis danos à saúde: Dores de cabeça, dores musculares, LER, 

DORT, absenteísmos por fadiga e estresse.  

Recomenda - se a realização de alongamentos no inicio da jornada de 

trabalho, e em períodos intercalados, mudar a atividade, 

movimentando membros inferiores e superiores, e flexionando coluna 

vertebral. 

Risco mecânico 

ou de acidente 
Não significativo 

EPIS NECESSÁRIOS 

Não se faz necessário ao desempenhar suas funções. 

NOCIVIDADE 

Inexistente. 
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AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 

Atende telefonemas, fornecedores e clientes, tratam de documentos variados, notas fiscais e 

boletos, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos, executam 

serviços gerais de escritório. 

LOCAL DE TRABALHO 

Interno a empresa. 

RISCOS OCUPACIONAIS 

Risco físico Não foram reconhecidos agentes físicos neste setor. 

Risco químico Não foram reconhecidos agentes químicos neste setor. 

Risco biológico Não foram reconhecidos agentes biológicos neste setor. 

Risco ergonômico  

Postural - Postura prolongada na posição sentada, movimentos com 

braços e antebraços com e sem carga, desconforto por posição. 

Fonte geradora: Posição de trabalho e mobiliário do posto de 

trabalho. 

Trajetória: Musculatura corporal. 

Meios de propagação: A propagação se dá diretamente através de 

longos períodos na mesma posição e longos períodos de digitação.  

Possíveis danos à saúde: Dores de cabeça, dores musculares, LER, 

DORT, absenteísmos por fadiga e estresse.  

Recomenda - se a realização de alongamentos no inicio da jornada de 

trabalho, e em períodos intercalados, mudar a atividade, 

movimentando membros inferiores e superiores, e flexionando coluna 

vertebral. 

Risco mecânico 

ou de acidente 
Não significativo 

EPIS NECESSÁRIOS 

Não se faz necessário ao desempenhar suas funções. 

NOCIVIDADE 

Inexistente. 
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SECRETÁRIA 

Atendem telefonemas, fornecedores e clientes, tratam e conferem documentos variados, 

nota fiscais e boletos, cumprindo todo o procedimento necessário referentes aos mesmos, 

agendam serviços e organizam informações e planejam todo o trabalho. 

LOCAL DE TRABALHO 

Interno a empresa. 

RISCOS OCUPACIONAIS 

Risco físico Não foram reconhecidos agentes físicos neste setor. 

Risco químico Não foram reconhecidos agentes químicos neste setor. 

Risco biológico Não foram reconhecidos agentes biológicos neste setor. 

Risco ergonômico  

Postural - Postura prolongada na posição sentada, movimentos com 

braços e antebraços com e sem carga, desconforto por posição. 

Fonte geradora: Posição de trabalho e mobiliário do posto de 

trabalho. 

Trajetória: Musculatura corporal. 

Meios de propagação: A propagação se dá diretamente através de 

longos períodos na mesma posição e longos períodos de digitação.  

Possíveis danos à saúde: Dores de cabeça, dores musculares, LER, 

DORT, absenteísmos por fadiga e estresse.  

Recomenda - se a realização de alongamentos no inicio da jornada de 

trabalho, e em períodos intercalados, mudar a atividade, 

movimentando membros inferiores e superiores, e flexionando coluna 

vertebral. 

Risco mecânico 

ou de acidente 
Não significativo 

EPIS NECESSÁRIOS 

Não se faz necessário ao desempenhar suas funções. 

NOCIVIDADE 

Inexistente. 
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OPERACIONAL 

 

AUXILIAR MECÂNICO 

Realizam a montagem e desmontagem das bombas nos veículos, substituem peças como 

turbina, reparam e testam o desempenho dos componentes do motor. 

LOCAL DE TRABALHO 

Interno a empresa, no setor operacional. 

RISCOS OCUPACIONAIS 

Risco físico 

Ruído contínuo ou intermitente (NR 15 – Anexo 1)   

A exposição ao ruído se dá quando os colaboradores fazem uso das 

máquinas e equipamentos utilizados nas atividades. 

Fonte geradora: Equipamentos empregados: esmeril, aparelho de 

solda, compressor, jato de areia, furadeira. 

Possíveis danos à saúde: PAIR - perda auditiva induzida pelo ruído. 

Meios de propagação: Propagação de ondas sonoras. 

Níveis de Ruídos Medidos. 

LOCAL NÍVEL MEDIDO EXPOSIÇÃO MÁXIMA S/ 

EPI 

Esmeril 90 dB 4 horas/dia 

Ap. Solda Elétrica 83 dB 8 horas/dia 

Compressor 90 dB 4 horas/dia 

Jato de Areia 89 dB 4,5 horas/dia  

Furadeira 91 dB 3,5 horas/dia 

OBS: A exposição ao risco acima descrito ocorre em média de 4 a 6 

horas diária, durante a jornada de trabalho, em períodos intercalados. 

Recomenda – se o uso de EPI que é fornecido pela empresa, além do 

treinamento adequado. 

Risco químico 

Óleos, graxas, (hidrocarbonetos e outros compostos de carbono) 

(NR 15 – anexo 13). 

Fonte geradora: Lubrificantes existentes nas peças manuseadas. 

Meios de propagação: Através do contato direto com as peças. 

Possíveis danos à saúde: Intoxicações, dermatites ou dermatose, 

irritações da pele e mucosas 

Existem HCs que são perigosos por serem irritantes, por agirem sobre 

a medula óssea provocando anemia e leucopenia e câncer. 
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Risco biológico Não foram reconhecidos agentes biológicos neste setor. 

Risco ergonômico  

Postural - O risco pode ocorrer pela postura prolongada, na posição 

em pé, e movimentos frequentes com membros superiores, com carga 

e deslocamento. 

Fonte geradora: Postura incômoda, longos períodos mesma posição. 

Possíveis danos à saúde: Lombalgias, cansaço, dores nas pernas, 

distúrbios circulatórios periféricos, como varizes de membros 

inferiores. 

Recomenda- se a realização de alongamentos no inicio da jornada de 

trabalho, e em períodos intercalados, mudar a atividade, 

movimentando membros inferiores e superiores, e flexionando coluna 

vertebral. 

Risco mecânico 

ou de acidente 

Devido o uso de maquinários acima descritos. 

Fonte geradora: Equipamentos empregados para realização das 

atividades.  

Meios de lesão: Projeção de fagulhas, descuido. 

Possíveis danos à saúde: Amputação de membros, cortes, luxações, 

e prensa dos dedos, queimaduras de pele e olhos. 

Obs.: Bem como medida de proteção aos riscos acima descritos e 

gerados pelos maquinários, faz-se uso de EPC’s e proteções nas 

maquinas, além do uso continuo do EPI. 

EPIS NECESSÁRIOS 

Recomenda – se o uso de protetor auditivo tipo concha com NRR (sf) =21 dB, escudo de 

proteção, luva de raspa de couro, avental impermeável, óculos de segurança tipo ampla 

visão, luva química, proteção respiratória c/ filtro PFF 02 e calçado de segurança, e creme 

proteção dermatológico. 

NOCIVIDADE 

Inexistente. 
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MECÂNICO 

Realizam a montagem e desmontagem das bombas nos veículos, substituem peças como 

turbina, reparam e testam o desempenho dos componentes do motor. Realizam a montagem 

e desmontagem das bombas injetoras para avaliação e regulagem das mesmas. 

LOCAL DE TRABALHO 

Interno a empresa, no setor operacional. 

RISCOS OCUPACIONAIS 

Risco físico 

Ruído contínuo ou intermitente (NR 15 – Anexo 1)   

A exposição ao ruído se dá quando os colaboradores fazem uso das 

máquinas e equipamentos utilizados nas atividades. 

Fonte geradora: Equipamentos empregados: esmeril, aparelho de 

solda, compressor, jato de areia, furadeira. 

Possíveis danos à saúde: PAIR - perda auditiva induzida pelo ruído. 

Meios de propagação: Propagação de ondas sonoras. 

Níveis de Ruídos Medidos. 

LOCAL NÍVEL MEDIDO EXPOSIÇÃO MÁXIMA S/ EPI 

Esmeril 90 dB 4 horas/dia 

Ap. Solda Elétrica 83 dB 8 horas/dia 

Compressor 90 dB 4 horas/dia 

Jato de Areia 89 dB 4,5 horas/dia 

Furadeira 91 dB 3,5 horas/dia 

Teste de Bico 

Injetor 
102 dB 45 min/dia 

OBS: A exposição ao risco acima descrito ocorre em média de 4 a 6 

horas diária, durante a jornada de trabalho em períodos intercalados. 

Recomenda – se o uso de EPI que é fornecido pela empresa, além do 

treinamento adequado. 

Risco químico 

Óleos, graxas, (hidrocarbonetos e outros compostos de carbono) 

(NR 15 – anexo 13). 

Fonte geradora: Lubrificantes existentes nas peças manuseadas. 

Meios de propagação: Através do contato direto com as peças. 

Possíveis danos à saúde: Intoxicações, dermatites ou dermatose, 

irritações da pele e mucosas 

Existem HCs que são perigosos por serem irritantes, por agirem sobre 

a medula óssea provocando anemia e leucopenia e câncer. 



ASOMED – Medicina do Trabalho 
PPRA – PCMSO – PPP - Atestados de Saúde Ocupacional 

Pinheiro Machado, 2701 
Santa Maria – RS. 

Fones (55) 3225-1809 3027-4783 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
PPRA – Oneide Bombas Injetoras  2012 - 2013 

24 

Risco biológico Não foram reconhecidos agentes biológicos neste setor. 

Risco ergonômico  

Postural - O risco pode ocorrer pela postura prolongada, na posição 

em pé, e movimentos frequentes com membros superiores, com carga 

e deslocamento. 

Fonte geradora: Postura incômoda, longos períodos mesma posição. 

Possíveis danos à saúde: Lombalgias, cansaço, dores nas pernas, 

distúrbios circulatórios periféricos, como varizes de membros 

inferiores. 

Recomenda- se a realização de alongamentos no inicio da jornada de 

trabalho, e em períodos intercalados, mudar a atividade, 

movimentando membros inferiores e superiores, e flexionando coluna 

vertebral. 

Risco mecânico 

ou de acidente 

Devido o uso de maquinários acima descritos. 

Fonte geradora: Equipamentos empregados para realização das 

atividades.  

Meios de lesão: Projeção de fagulhas, descuido. 

Possíveis danos à saúde: Amputação de membros, cortes, luxações, 

e prensa dos dedos, queimaduras de pele e olhos. 

Obs.: Bem como medida de proteção aos riscos acima descritos e 

gerados pelos maquinários, faz-se uso de EPC’s e proteções nas 

maquinas, além do uso continuo do EPI. 

EPIS NECESSÁRIOS 

Recomenda – se o uso de protetor auditivo tipo concha com NRR (sf) =21 dB, escudo de 

proteção, luva de raspa de couro, avental impermeável, óculos de segurança tipo ampla 

visão, luva química, proteção respiratória c/ filtro PFF 02 e calçado de segurança, e creme 

proteção dermatológico. 

NOCIVIDADE 

Inexistente. 
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LAVADOR DE PEÇAS 

Responsável pela limpeza e lavagem das peças veiculares. Executa a lavagem em tanque 

próprio dos componentes de motores e peças em geral, que serão utilizadas pelos 

mecânicos.  

LOCAL DE TRABALHO 

Interno a empresa, no setor operacional. 

RISCOS OCUPACIONAIS 

Risco físico 

Ruído contínuo ou intermitente (NR 15 – Anexo 1)   

A exposição ao ruído se dá quando o colaborador faz uso das 

máquinas e equipamentos utilizados nas atividades. 

Fonte geradora: Equipamentos empregados: jato de água, 

compressor. 

Possíveis danos à saúde: PAIR - perda auditiva induzida pelo ruído. 

Meios de propagação: Propagação de ondas sonoras. 

Níveis de Ruídos Medidos. 

LOCAL NÍVEL MEDIDO EXPOSIÇÃO MÁXIMA S/ EPI 

Jato de água 90 dB (A) 4 horas/dia 

Compressor 90 dB (A) 4 horas/dia 

OBS: A exposição ao risco acima descrito ocorre em média de 4 a 6 

horas diária, durante a jornada de trabalho, em períodos intercalados. 

Recomenda – se o uso de EPI que é fornecido pela empresa, além do 

treinamento adequado. 

Umidade (NR15 ANEXO 10) 

Na utilização do lava jato, para a limpeza dos equipamentos. 

Fonte geradora: água corrente, que sai do lava jato. 

Trajetória: Sob pressão, jato dirigido nos equipamentos e após 

escorrendo pelo chão. 

Meios de propagação: respingos e água corrente 

Possíveis danos á saúde: Resfriados 

UMIDADE – O Anexo 10 da Portaria 3214/78 exige para a 

configuração de insalubridade em grau médio o trabalho prestado em 

locais alagados ou encharcados, com umidade excessiva. O local de 

trabalho não permanece encharcado. 

Risco químico Óleos, graxas, (hidrocarbonetos e outros compostos de carbono) 
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(NR 15 – anexo 13) 

Fonte geradora: Lubrificantes existentes nas peças manuseadas. 

Meios de propagação: Através do contato direto com as peças. 

Possíveis danos à saúde: Intoxicações, dermatites ou dermatose, 

irritações da pele e mucosas 

Existem HCs que são perigosos por serem irritantes, por agirem sobre 

a medula óssea provocando anemia e leucopenia e câncer. 

Solventes (hidrocarbonetos e outros compostos de carbono) (NR 

15 – anexo 13) VER ANEXO VI 

Fonte geradora: Produto utilizado na lavagem das peças. 

 Trajetória: A propagação se dá através do ar, podendo ocorrer 

inalação e, contato direto com pele e mucosas ocorrendo  em casos 

de acidente , ou na falta do uso de EPI. 

Meios de propagação: Evaporação do produto - processo de 

Volatilização. 

Possíveis danos à saúde: Dermatites, dermatoses, irritações 

alérgicas. 

Recomenda – se o uso dos EPIS adequados, treinamento adequado, 

além do controle médico exigido no PCMSO. 

Risco biológico Não foram reconhecidos agentes biológicos neste setor. 

Risco ergonômico  

Postural - O risco pode ocorrer pela postura prolongada, na posição 

em pé, e movimentos frequentes com membros superiores, com carga 

e deslocamento. 

Fonte geradora: Posição de trabalho e mobiliário do posto de 

trabalho. 

Trajetória: Musculatura corporal. 

Meios de propagação: A propagação se dá diretamente através de 

longos períodos na mesma posição e longos períodos de digitação.  

Possíveis danos à saúde: Dores de cabeça, dores musculares, LER, 

DORT, absenteísmos por fadiga e estresse.  

Recomenda - se a realização de alongamentos no inicio da jornada de 

trabalho, e em períodos intercalados, mudar a atividade, 

movimentando membros inferiores e superiores, e flexionando coluna 

vertebral. 

Risco mecânico Devido o uso de maquinários acima descritos. 
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ou de acidente Fonte geradora: Equipamentos empregados para realização das 

atividades.  

Meios de lesão: Projeção de materiais, descuido. 

Possíveis danos à saúde: Cortes, luxações, e prensa dos dedos. 

Recomenda – se o uso dos EPIS adequados, e treinamento 

adequado. 

EPIS NECESSÁRIOS 

Recomenda – se a utilização de avental impermeável, botas de borracha, luvas de PVC, 

luvas de látex (quando as operações assim exigir), protetor auditivo tipo concha com NRR 

(sf) =21 dB  (quando fizer uso de máquinas descritas),óculos de proteção, e creme proteção 

dermatológico. 

NOCIVIDADE 

Inexistente. 
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SERVENTE DE LIMPEZA 

Lavam vidros de janelas e limpam recintos e acessórios dos mesmos, solicitando meios e 

tomando providências para a realização dos serviços, remove o lixo de todos os setores. 

LOCAL DE TRABALHO 

Interno a empresa, no setor operacional. 

RISCOS OCUPACIONAIS 

Risco físico Não foram reconhecidos agentes físicos neste setor. 

Risco químico 

Produtos Químicos de Limpeza 

· Detergente líquido 

· Sabão líquido 

· Sabão em pó 

Meios de propagação: Contato e manuseio 

Possíveis danos à saúde: Dermatites, irritações alérgicas. 

Recomenda – se a utilização dos EPIS fornecidos pela empresa, além 

do treinamento adequado. 

Risco biológico 

VÍRUS E BACTÉRIAS (NR 15 ANEXO 14) 

Fonte geradora: Devido à manipulação e separação de resíduos 

oriundos do lixo doméstico. 

Meios de propagação: Contato e manuseio 

Obs.: Com o uso do EPI (luvas de látex e calçado fechado), que é 

fornecido pela empresa, este risco acaba por ser neutralizado não 

causando ao trabalhador nenhum risco á sua saúde. 

Risco ergonômico  

Postural - O risco pode ocorrer pela postura prolongada, na posição 

em pé, e movimentos frequentes com membros superiores, com carga 

e deslocamento. 

Fonte geradora: Posição de trabalho e mobiliário do posto de 

trabalho. 

Trajetória: Musculatura corporal. 

Meios de propagação: A propagação se dá diretamente através de 

longos períodos na mesma posição e longos períodos de digitação.  

Possíveis danos à saúde: Dores de cabeça, dores musculares, LER, 

DORT, absenteísmos por fadiga e estresse.  

Recomenda - se a realização de alongamentos no inicio da jornada de 

trabalho, e em períodos intercalados, mudar a atividade, 
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movimentando membros inferiores e superiores, e flexionando coluna 

vertebral. 

Risco mecânico 

ou de acidente 

O risco poderá existir pelo trabalhador executar seus trabalhos em 

diversos ambientes do estabelecimento. Sujeito a quedas, fraturas e 

luxações. 

EPIS NECESSÁRIOS 

Recomenda – se a utilização de óculos de proteção, calçado de segurança tipo botina, botas 

de PVC, luvas de látex, e creme de proteção dermatológico. 

NOCIVIDADE 

Inexistente. 

OBSERVAÇÃO 

Os produtos de limpeza empregados nas tarefas de limpeza são sabões em barra ou líquido, 

águas sanitárias e desinfetantes. A água sanitária, cujo ph é 12 no estado puro, na condição 

de diluição empregada (proporção de 0, 003%) fica, igualmente, ph 7(neutro). Não existe 

alcalinidade nestas condições de emprego de água sanitárias nas condições de diluição 

empregadas. 

 Na situação de limpeza de pisos, onde é empregado sabão líquido, em pó ou em barra, 

existe a alcalinidade em torno de 10,5, ou seja, tais produtos são elementos de baixa 

alcalinidade. 

Diante do exposto, não se pode considerar como gerador de insalubridade o trabalho de 

limpeza com o emprego de clorofina, sapólio, ALVEX, hipoclorito de sódio e detergente 

amoniacal, pois não se tratam de produtos caracterizados como "álcalis cáusticos”. 
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10. RECOMENDAÇÕES 

 

· Implementação de extintores de incêndio no canteiro de obras com manutenção 

do plano de manuseio dos extintores de incêndio, bem como a manutenção dos 

mesmos junto aos locais designados pelo projeto de distribuição (NR 23).  

Prazo de implantação: Curto 

· Os trabalhadores expostos aos agentes físicos, químicos e biológicos estão 

sujeitos aos exames médicos periódicos, com o tipo, periodicidade e controle 

determinado através do PCMSO, conforme NR-7. Estando sujeitos ao 

enquadramento na NR-15, obrigando o empregador a pagar o adicional de 

insalubridade caso a exposição dos mesmos esteja acima dos limites de 

tolerância determinados na NR-15, anexos 1 a 14, juntamente com a não 

caracterização da eliminação da insalubridade, quer pela adoção de medidas 

de ordem geral que mantenham o ambiente de trabalho dentro dos limites de 

tolerância ou pela não utilização do Equipamento de Proteção Individual. 

(conforme NR-7 e NR-15, com todos os seus anexos). Prazo de implantação: 

Curto 

· Manter a verificação periódica dos EPI’s, observando as condições de uso, a 

necessidade de troca, a fim de assegurar a proteção do trabalhador e 

resguardar a empresa, bem como realizar seu registro na ficha de EPI's; Prazo 

de implantação: Curto 

· Somente pessoas habilitadas devem operar máquinas. Prazo de implantação: 

Curto 

· Implantação de ações da empresa, com padronização de procedimentos 

conscientizando o trabalhador, e, desta forma, evitando acidentes e 

adoecimento do trabalhador: 

1. Elaboração de ordens de serviço informando as obrigações referentes ao 

desempenho das funções e uso de EPI’s, normas de segurança e medicina do 

trabalho e das penalidades a que o trabalhador estará sujeito no caso de a 

inobservância destas determinações legais; 

2. Realização de exames médicos de saúde ocupacional, com enfoque de 

prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos a saúde, e com 

adoção de medidas eficazes em casos de evidencia de danos a saúde; 



ASOMED – Medicina do Trabalho 
PPRA – PCMSO – PPP - Atestados de Saúde Ocupacional 

Pinheiro Machado, 2701 
Santa Maria – RS. 

Fones (55) 3225-1809 3027-4783 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
PPRA – Oneide Bombas Injetoras  2012 - 2013 

31 

3. Treinamentos admissional e periódicos, relativos a procedimentos adequados 

para desempenhar a função, evitando atos inseguros, e prevenindo acidentes, 

inclusive com treinamento sobre primeiros socorros; 

4. Orientação e exigência da vacinas antitetânica e hepatite; 

5. Ergonomia e ginástica laboral,  

6. Palestras educativas, abordando temas de prevenção de doenças, higiene, 

alcoolismo, tabagismo, campanhas anti-drogas, qualidade de vida e motivação; 

Prazo de implantação: Curto 

 

Ø As instalações sanitárias e os vestiários devem seguir os parâmetros da 

Norma Regulamentadora n° 24 (NR 24) - Condições sanitárias e de 

conforto nos locais de trabalho: Prazo de implantação: curto 

Instalações sanitárias:  

· Os vasos sanitários deverão ser sifonados e possuir caixa de descarga 

automática externa de ferro fundido, material plástico ou fibrocimento. 

· Os chuveiros deverão ser de metal ou de plástico e deverão ser 

comandados por registros de metal a meia altura da parede. 

· Será exigido, no conjunto de instalações hidrosanitárias, um lavatório, 

vaso e mictório para cada 20 (vinte) trabalhadores ou fração nas 

atividades ou operações insalubres, ou nos trabalhos com exposição a 

substâncias tóxicas, irritantes, infectantes, alergizantes, poeiras ou 

substâncias que provoquem sujidade. 

· Os banheiros dotados de chuveiros deverão: 

ü Ser mantidos em estados de conservação, asseio e higiene; 

ü Ser instalados em local adequado; 

ü Ter cabines separadas, para manter o resguardo conveniente e 

melhor utilização do local. 

ü Dispor de água quente, a critério da autoridade competente em 

matéria de Segurança e Medicina do Trabalho; 

ü Ter portas de acesso que impeçam o devassamento, ou ser 

construídos de modo a manter o resguardo conveniente; 

ü Ter piso e paredes revestidos de material resistente, liso, 

impermeável e lavável. 

ü Papel higiênico a disposição dos trabalhadores, bem como local 

para descarte (lixeira) com tampa. 
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· Será exigido 1 (um) chuveiro para cada 10 (dez) trabalhadores ou fração 

nas atividades ou operações insalubres, ou nos trabalhos com 

exposição a substâncias tóxicas, irritantes, infectantes, alergizantes, 

poeiras ou substâncias que provoquem sujidade, e nos casos em que 

estejam expostos a calor intenso. 

· Não poderão se comunicar diretamente com os locais de trabalho nem 

com os locais destinados às refeições. 

· Os locais onde se encontrarem as instalações sanitárias deverão ser 

submetidos a processo permanente de higienização, de forma que 

sejam mantidos limpos e desprovidos de quaisquer odores durante toda 

a jornada de trabalho.  

· Fazer a colocação de placas que incentivem a ordem e a limpeza. 

Prazo de implantação: Curto 

 

· Providenciar um local próprio para guarda dos equipamentos de 

proteção e pertences dos colaboradores, sendo estes individuais em 

módulos duplos e com chave individual. 

· Estes locais deverão ser mantidos em ordem, organizados e deverá ser 

proibida a colocação de roupas penduradas pelas paredes. 

· Não deverão acumular outros materiais nestas áreas, para afim de não 

acarretarem em riscos adicionais e manterem a organização do local.  

Prazo de implantação: Curto 

· Manter a elaboração de um programa de incentivo e treinamento a 

todos os funcionários quanto ao uso de EPI’s (Equipamentos de 

Proteção Individual), objetivando aumentar a adesão ao uso. 

· Registrar em documento próprio as ações que visem à prevenção de 

acidentes e manutenção da saúde dos funcionários tais como: 

cursos, treinamentos, palestras, etc. 

· Os equipamentos de proteção individual deverão ser distribuídos 

seguindo uma ficha de controle para fornecimento dos EPI’s, 

conforme o modelo demonstrado abaixo. 

· Verificar os EPI’s periodicamente (mensalmente), observando as 

condições de uso, a necessidade de troca, a fim de assegurar a 

proteção do trabalhador e resguardar a empresa, bem como realizar 

seu registro na ficha de EPI's. 
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· Organizar as proteções coletivas, bem como fiscalizar sua 

implantação e efetiva proteção a todos os trabalhadores,  

                                              Prazo de implantação: Curto 

 

· Providenciar e manter em local ao alcance dos trabalhadores uma 

caixa contendo produtos de primeiros socorros. Sempre mantendo a 

atenção ao uso correto e a validade dos produtos ali empregados. 

Prazo de implementação: Curto 

 

Legenda de consulta de prazos para implantação efetiva das recomendações 

efetuadas no programa:  

 

Recomendação de prazo: Período efetivo: 

CURTO 
Imediato, á partir da data da 

recomendação no programa.* 

MÉDIO 
30 dias á partir da data da recomendação 

no programa.* 

LONGO 
60 dias á partir da data da recomendação 

do programa. * 

 

 *Todas as recomendações, observadas neste programa são de finalidade única 

e exclusivamente de forma a transformar os locais destinados ao trabalho, em 

locais mais cômodos com segurança e saudáveis a todos. Além de adequar a 

empresa as exigências do Ministério do Trabalho e Emprego, e dependem da 

efetiva ação da empresa para serem postas em prática. Ademais a ASOMED 

fica inteiramente a disposição para eventuais dúvidas e consultas. 
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11. ANÁLISE GLOBAL 

 
 

Metas Gerais: 

 

A empresa adotou convenio com medicina do trabalho a fim de implantar as 

ações previstas na legislação para eliminar, neutralizar ou reduzir a níveis mínimos, os 

riscos ambientais presentes, tornando-os compatíveis com os limites de tolerância da 

NR-15 da Portaria 3.214 de 08 de Junho de 1.978.  

 

Prioridades 2012: 

 

A empresa dará prioridade ao acompanhamento dos trabalhos a serem 

realizados, visando à preservação da saúde física e mental dos colaboradores. 

Realizar o treinamento para os recém admitidos, contemplando principalmente 

os riscos existentes, de acordo com a atividade desempenhada pelo colaborador 

conforme as Normas de Segurança da empresa. 

 Implantar e gerenciar o referido programa de medicina do trabalho, dando 

prioridade a saúde e a integridade física de seus trabalhadores.  
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Cronograma PPRA 2012:  

 

DESCRIÇÃO 
MESES DO ANO 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

ELABORAÇÃO RELATÓRIO 
INICIAL DO PPRA 

   X         

APRESENTAÇÃO DO PPRA    X         

IMPLANTAÇÃO DO PPRA    X X        

GINASTICA LABORAL X X X X X X X X X X X X 

CICLO DE PALESTRAS**    X       X  

TREINAMENTOS ESPECÍFICOS* 
(TBS), (1º Socorros), (PCI), NR 18. 

   X         

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE 
EPC E DAS AÇÕES E MEDIDAS DE 
PROTEÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO OU DE MELHORIAS DO 
AMBIENTE 

 X X X X X X X X X X X 

AVALIAÇÃO ANUAL DO PPRA.    X         

REVISÃO DO CRONOGRAMA DO 
PPRA. 

   X         

 
OBSERVAÇÕES: 

 
O referido cronograma terá por base as medidas referenciadas no próprio PPRA e deverá ser 
seguido conforme o estabelecido, sendo que poderá sofrer alterações nas datas definidas no 
cronograma desde que sejam cumpridas as metas sem prejuízo aos envolvidos. 
 

 
* Treinamentos específicos, determinados pela Legislação vigente, ou reconhecidamente 

eficaz para a prevenção e proteção de riscos ao trabalhador. 

** Palestras determinadas pela necessidade de adequação aos temas exigíveis a 

proteção e prevenção à saúde do Trabalhador. 
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Ações do PPRA –NR09 para 2012: 

 

Nº AÇÕES DO 
PPRA 

PRAZOS RESPONSÁVEL METODOLOGIA OBS 

01 Desenvolver ações 
orientadoras quanto 
à Postura Correta 

no Trabalho e 
Princípios de 
Ergonomia 

 
 
Permanente Gerência/ 

Administração 

NR 17 – 17.3; 
17.4.3 “a” “b” e 

“c” 
3 

02 Desenvolver 
ações sobre o 
método correto 

de levantamento 
e transporte de 

pesos. 

Permanente Gerência/ 
Administração 

NR 17 – 17.2.3 3 

03 Desenvolver ações 
e treinamentos 

sobre segurança no 
trabalho sempre que 
houver admissão de 
novos funcionários. 

Permanente Gerência/ 
Administração 

NR 18 2 

04 Elaborar ordens de 
serviço sobre 
segurança e 
medicina no 

trabalho dando 
ciência aos 

empregados sobre 
riscos inerentes à 

função, prevenindo 
atos inseguros, 
determinando 
obrigações e 
proibições, 

advertindo de que 
estarão passíveis 
de punições pelo 
descumprimento. 

Imediato 
Permanente 

Gerência/ 
Administração 

NR 1 – 1.7 “b”  
I à VI 

3 

05  
Para funcionários 
que desenvolvam 
também atividades 
operacionais como 

limpeza e ordenação 
de ambientes, 

fornecer, treinar e 
tornar obrigatório o 

uso de EPIs 
adequados aos 

riscos específicos à 
operação.  

Permanente Gerência/ 
Administração 

NR 6 – 6.6.1 
“a” a “g” 

2 

06 Designar 
responsável pelo 
cumprimento dos 
objetivos da NR 5 

60 Dias 
Anual 

Gerência/ 
Administração 

NR 5 – 5.6.4, 5.32 
e sub itens – Port 

3.214 MTE 
3 



ASOMED – Medicina do Trabalho 
PPRA – PCMSO – PPP - Atestados de Saúde Ocupacional 

Pinheiro Machado, 2701 
Santa Maria – RS. 

Fones (55) 3225-1809 3027-4783 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
PPRA – Oneide Bombas Injetoras  2012 - 2013 

37 

e promover seu 
treinamento. 

07 Manter a 
disposição do 

agente de 
inspeção do 

trabalho o livro 
próprio para 
registros das 

inspeções 

Permanente Gerência/ 
Administração  2 

08 Treinamento de 
segurança para 

todos os 
funcionários 

conforme NR 18, 
item 18.28 

Permanente Gerência/Administração/Medicina 
Ocupacional 

NR-18 – 18.28 
 

3 

09 Visitas Técnicas 
para 

acompanhamento 
das ações 

propostas e 
avaliações de 

risco existentes 

No mínimo a 
cada 6 meses 

Gerência/Administração/Medicina 
Ocupacional  2 

10 Adequar a 
sinalização dos 
extintores, como 

também fazer sua 
verificação 

periódica de suas 
condições. 

Imediato 
Permanente 

Gerência/ 
Administração NR – 23 2 

11 Organizar 
vestiário com 

armários 
individuais e de 
módulos duplas 

para cada 
colaborador 

60 Dias 
Anual 

Gerência/ 
Administração 

NR 18 Item 
18.4.2.10.7 

3 

OBSERVAÇÕES: 
 
1. – CONCLUIDO                   2. – EM DESENVOLVIMENTO                   3.- NÃO CONCLUIDO 
 

 
O cronograma de ações será revisto anualmente no relatório do 

PPRA, sendo que o mesmo poderá sofrer alterações conforme a 
necessidade da empresa em determinado tema, justificado no controle. 

As ações referentes à Medicina Ocupacional deverão ser pré- 
agendadas com a mesma, no intuito de se haver uma comunicação prévia 
entre as partes. Sendo que será necessário o registro integral de todas as 
ações em documentos próprios que comprovem a atenção ao 
determinado no cronograma de ações. 
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12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais tem como objetivo a 

preservação da saúde e a integridade física dos trabalhadores, através do 

desenvolvimento das etapas de antecipação, reconhecimento, avaliação e 

conseqüentemente o controle da ocorrência dos riscos ambientais existentes ou que 

venham a existir nos locais de trabalho, levando-se sempre em consideração a 

proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 

O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa, 

no campo da preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores, estando 

articulado com o disposto nas demais Normas Regulamentadoras e Legislações 

Previdenciárias. 

Tendo também por objetivo avaliar as atividades desenvolvidas pelos 

empregados no exercício de todas as suas funções e ou atividades, determinando se 

os mesmos estiveram expostos a agentes nocivos, com potencialidade de causar 

prejuízo à saúde ou a sua integridade física, em conformidade com os parâmetros 

estabelecidos na legislação previdenciária vigente. 

A caracterização da exposição deve ser realizada em conformidade com os 

parâmetros estabelecidos nas legislações trabalhistas e previdenciárias vigentes, e 

realizadas através de inspeção nos locais de trabalho do empregado considerando os 

dados constantes nos diversos documentos apresentados pela empresa. 
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13. CONCLUSÃO 

 

 Buscando atender as determinações legais, conclui-se o presente 

trabalho salientando-se 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 vida 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. 

 Conforme as condições anteriores expostas no presente Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais, conclui-se que os riscos aqui expostos devem ser 

controlados e minimizados primeiro por programas de engenharia e posteriormente 

por EPI’s, minimizando os riscos aos quais estão expostos os trabalhadores da 

empresa. 

    De acordo com o levantamento técnico realizado, embasado na IN 99- 

inexiste enquadramento para agentes nocivos a saúde. 

Para tanto, a ASOMED – Medicina do Trabalho coloca-se ao inteiro 

dispor para toda e qualquer assessoria técnica legal que vise ao esclarecimento e 

eventuais dúvidas e sugere, pelas características da atividade analisada, uma 

reavaliação deste plano num prazo de 365 dias. 

 

Avaliadores: 

 

 

 

____________________             _________________________ 

     Denis Frasse Jordão                                     Luana da Rosa Costa 

  Médico do Trabalho                                        Téc. Segurança do Trabalho 

       CREMERS 22913                                                          RTST/RS 10988 
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ANEXO I 

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 

 

A norma que preceitua qual o tipo de EPI utilizar, de acordo com os agentes 

ambientais presentes no ambiente de trabalho é a NR – 6.  

Ela determina ainda as obrigações do empregador: 

q Adquirir o tipo adequado de EPI à atividade do empregado; 

q Fornecer ao empregado somente EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho e de 

empresa cadastradas no DNSST – Departamento Nacional de Segurança e Saúde do 

Trabalhador;  

q Treinar o trabalhador sobre o uso adequado do EPI; 

q Tornar obrigatório o seu uso; 

q Substituí-lo, imediatamente, quando danificado ou extraviado; 

q  Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica do EPI; 

 

Determinam também às obrigações do empregado, quais sejam: 

q Observar as normas de segurança do trabalho; 

q Usar o EPI fornecido pela empresa para a finalidade a que se destina; 

q Responsabilizar-se por sua guarda e conservação; 

q Comunicar a área de segurança diretamente, ou ao encarregado, quando o EPI 

tornar-se impróprio para uso. 

Os equipamentos de proteção individual deverão ser distribuídos seguindo uma 

ficha de controle para fornecimento dos EPI’s, conforme o modelo demonstrado 

abaixo. 

Os EPI’s deverão conter obrigatoriamente o C. A. (Certificado de 

Aprovação), bem como um treinamento aos funcionários a respeito de seu uso e 

conservação. 
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MODELO DE FORNECIMENTO DE EPI 
 

 
 

 
FICHA DE FORNECIMENTO DE EPI                                                         Nº: ______ 
                                                          
 
NOME DO FUNCIONÁRIO: 
 
 
 
FUNÇÃO: _____________________________________________________ 
 
 
Declaro que recebi da empresa ONEIDE BOMBAS INJETORAS, os equipamentos de 
proteção individuais abaixo descritos, conforme previsto no item 6.7.1 da NR-6, da 
Portaria n° 3.214, de 8 de junho de 1978, comprometendo-me a usar estes 
equipamentos para a finalidade a que se destina, responsabilizando-me por sua guarda 
e conservação. 
Estou ciente da obrigatoriedade de seu uso para o qual foi instruído, e que a 
recusa injustificada ao uso dos equipamentos de proteção individual, constitui ato 
faltoso, conforme prevê o artigo 158 da CLT. 
 
Data da entrega. 

(ou devolução) 
E / D 

Discriminação 
do EPI. 

Quantidade 
entregue. 

Nº C.A 
(certificado de 

aprovação) 

Rubrica do 
funcionário. 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
DATA: ___ / ___ / ___                                        ________________ _______ 
                                                                                          ASSINATURA 
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ANEXO II 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/DC Nº 99 - DE 5 DE DEZEMBRO DE 2003  

 

Da Evidenciação Técnica das Condições Ambientais do Trabalho 

Art. 177. A partir da publicação desta IN, para as empresas obrigadas ao cumprimento 

das Normas Regulamentadoras do MTE, nos termos do item 1.1 da NR-01 do MTE, o 

LTCAT será substituído pelos programas de prevenção PPRA, PGR e PCMAT. 

 

 E alterações subsequentes: 

 Instrução Normativa nº 45 INSS/PRES, de 06 de agosto de 2010 

 

Da Evidenciação Técnica das Condições Ambientais do Trabalho 

Art. 186. A partir da publicação da Instrução Normativa INSS/DC nº 99, de 5 de 

setembro de 2003, para as empresas obrigadas ao cumprimento das Normas 

Regulamentadoras do MTE, nos termos do item 1.1 da NR-01 do MTE, o LTCAT será 

substituído pelos programas de prevenção PPRA, PGR e PCMAT. 
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ANEXO III 

COLETÂNEA DE ORDENS DE SERVIÇO EM SST: 

 
Logo da Empresa 

AFASTAMENTO DO 
TRABALHO POR 

DOENÇA 

 
ORDEM DE SERVIÇO: 

 
Padronização de procedimentos a serem adotados em situações de  

Afastamento do trabalho por doença. 
 

O trabalhador que por motivo de doença ficar impedido de 
comparecer ao trabalho deverá comunicar o fato ao seu chefe imediato 
obrigatoriamente no mesmo dia da ocorrência. 

Todo afastamento para tratamento de saúde deverá ser devidamente 
comprovado mediante apresentação de atestado médico ou odontológico aos 
Recursos Humanos/filial da empresa, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas 
contados da data da ocorrência do evento, passado este período não serão aceitos. 

A chefia imediata encaminhará o funcionário para avaliação e 
homologação deste afastamento junto à medicina do trabalho ou junto ao médico do 
trabalho conveniado a medicina do trabalho da empresa. Somente serão aceitos 
atestados emitidos pelos médicos do trabalho conveniado a medicina do trabalho, ou 
por estes homologados. 

Os atestados, que não estiverem devidamente homologados, ou que 
forem entregues após o prazo acima (48 horas) não serão aceitos, e serão 
considerados, com todos os efeitos delas decorrentes, na elaboração da Folha de 
Pagamento, gerando falta não justificada, descontando-se os dias de afastamento. 

O descumprimento de qualquer das determinações deste 
procedimento acarretará ao empregador a aplicação das penalidades previstas na 
legislação pertinente. 

Os atestados deverão conter CID (classificação internacional de 
doenças), ou não serão considerados. 

 
CIENTES DESTA ORDEM DE SERVIÇO 
 

Endereço da Empresa:  

NOME DO FUNCIONÁRIO 

 

IDENTIDADE/CPF ASSINATURA 

CHEFIA DIRETA 

 

IDENTIDADE/CPF ASSINATURA  

 
* Conteúdo em duas vias, uma em poder do trabalhador outra de igual teor 
arquivada na empresa para fins de vistoria dos órgãos fiscalizadores. 
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Logo da Empresa 
AFASTAMENTO DO 

TRABALHO POR 
ACIDENTE DE 

TRABALHO 

 
 

ORDEM DE SERVIÇO: 
Padronização de procedimentos a serem adotados em situações de acidentes de trabalho 

 

1 - Todo e qualquer acidente de trabalho deverá ser comunicado, para o setor de 
Recursos Humanos da empresa, seguindo o fluxo que consta na ordem de serviço, 
para que possa ser providenciada a emissão da CAT – Comunicação de Acidente do 
Trabalho, cujo prazo é de 24 horas.  
 
2- Se, em virtude do acidente, gerar afastamento do trabalho, este deverá ser 
devidamente comprovado mediante apresentação de atestado médico ou odontológico, 
homologado pela Medicina do Trabalho, ao Setor de Recursos Humanos/filial da 
empresa, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contados da data da 
ocorrência do evento, passado este período não serão aceitos. 

 
O descumprimento de qualquer das determinações deste 

procedimento acarretará ao empregador a aplicação das penalidades previstas na 
legislação pertinente. 

 
CIENTES DESTA ORDEM DE SERVIÇO 
 

Endereço da Empresa: Data: 

NOME DO FUNCIONÁRIO 

 

IDENTIDADE/CPF ASSINATURA 

CHEFIA DIRETA 

 

IDENTIDADE/CPF ASSINATURA  

 
* Conteúdo em duas vias, uma em poder do trabalhador outra de igual teor 
arquivada na empresa para fins de vistoria dos órgãos fiscalizadores. 
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ANEXO IV 

LAYOUT ESQUEMÁTICO DAS ÁREAS DE VIVENCIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REFEITÓRIO VESTIÁRIO 

BANHEIROS 
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ANEXO V 

SINALIZAÇÃO ADOTÁVEL E RECOMENDADA Á EMPRESA: 
 

     
 
 

     
 
 

       
 

      
 

OBS: 
Toda sinalização deverá ser coerente a ponto de informar e não confundir os 

trabalhadores e o pessoal que circule pela obra.
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ANEXO VI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA DE INFORMAÇÃO DE 
SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS 

(FISPQ) 
 
 
 

 
(modelos de sinalização aplicadas em embalagens e setores) 
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COMPROVANTE DE ENTREGA 
 

Viemos por meio de este encaminhar o Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais – PPRA para sua análise e providências no que tange ao cumprimento das 

ações propostas, conforme consta no cronograma, e também o Programa de Controle 

médico e Saúde Ocupacional - PCMSO 

O programa deverá ser revisto anualmente e sempre que houver mudança no 

processo de trabalho, arranjo físico, maquinário, exposição a outros riscos 

ocupacionais ou mudança do ramo de atividade. 

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 

necessária. 

 

RAZÃO SOCIAL: ONEIDE JAROSCZNISKI 

NOME FANTASIA: ONEIDE BOMBAS INJETORAS 

ENDEREÇO: BR-392 – KM 01, 2762, SAIDA PARA SAO SEPE- BAIRRO DOM 

ANTONIO REIS. 

CNPJ: 06.204.393/0001-31 

CNAE: 45.20-0-01 – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO 

MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. 

CIDADE: SANTA MARIA – RS 

TELEFONE: 055 – 3211-4040 

GRAU DE RISCO: 03 

 

Santa Maria, _____ de __________________ de 2012. 

 

Nome:________________________________________________________ 

Função:_______________________________________________________ 

Assinatura:_____________________________________________________   


