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_______ --'1---=-A.::S:.:P-=E:.=.CTOSGERAIS

1.1 OBJETIVO GERAL

Preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores, através da
antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da
ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no
ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente
e dos recursos naturais.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� Controlar os riscos ambientais existentes no local de trabalho com a
adoção de medidas de controle;

� Monitorar a exposi.ção dos trabalhadores aos riscos ambientais existentes
no local de trabalho;

� Preservar o meio ambiente .

.. ".

1.1 META

Eliminar ou neutralizar a níveis compatíveis com os limites de tolerância da
NR 15 - Atividades e Operações Insalubres (Portaria NO3.214 do Ministério
do Trabalho) ou com os limites de tolerância da ACGIH (American
Conference of Governmental Industrial Hygienists).

1.2 OBRIGATORIEDADE LEGAL

o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais está baseado na Portaria NQ
25, de 29 de dezembro de 1994, a qual dá nova redação à Norma
Regulamentadora NR 9, instituída pela Portaria Nº 3.214, de 8 de junho de
1978, Capítulo V do Título lI, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
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1.3 RESPONSABILIDADES

Conforme a NR 9, são responsabilidades:

� Do empregador: estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento
da PPRAcomo atividade permanente da empresa ou instituição.

� Dos trabalhadores: colaborar e participar na implantação e execução do
PPRA, seguindo as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos
dentro do programa, informando ao seu superior hierárquico direto
ocorrências que, a seu julgamento, possam implicar risco à saúde dos
trabalhadores.

1.4 ARTICULAÇÃO

o PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da
empresa no campo da preservação da saúde e da integridade dos
trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais Normas
Regulamentadoras, em especial com o Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional - PCMSO previsto na NR 7.

O PCMSO tem por objetivo realizar avaliações clínicas que permitam
diagnosticar os agravos à saúde relacionados ao trabalho.

O PPRA articula-se com o PCMSO de maneira a identificar os riscos que
possam originar estes agravos diagnosticados e sugerir medidas para o seu
controle ou eliminação.
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____ ----'=2---.::c::::A~RACTERIZAÇÃO DA EM PRESA

2.1 IDENTIFICAÇÃO

Razão Social: SAMMPATRICIOINDÚSTRIAECOMÉRCIOLTDA

Número do CNPJ: 37.887.759/0003.00

Código CNAE: 52.44-2 - Conforme a NR-4 em seu Quadro [ - Comercio

varejista de materiais de construção, ferragens, ferramentas manuais, e

produtos metalúrgicos.

47.44-0-01 - Conforme CNPJda empresa junto a Receita Federal - Comércio

varejista de ferragens e ferramentas.

Grau de risco: 02

Endereço: Avenida Pedro Cezar Saccol, s/na - Distrito Industrial

Cidade: Santa Maria-RS

Telefone: (55) 3212 8071 / 3212 9047

Data do levantamento de dados: 13 de Julho de 2010

2.2 PROCESSOPRODUTIVO

A empresa SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, possui

atuação centrada no comércio varejista de ferragens, ferramentas e produtos

metalúrgicos. Conta, atualmente, com 10 (dez) empregados diretos,

conforme a tabela seguinte:
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SETOR / FUNCÃO N" FUNCIONÁRIOS
AOMINISTRATIVO

Diretor Administrativo 01

Técnico de Suporte 01

Técnico de Suporte 2 01

Secretária 01

PRODUÇÃO

Almoxarife 01

Soldador 03

Mecânico 01

VENDAS

Vendedor Externo 01

TOTAL 10
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3 POLÍTICA DE SEGURANÇA DA EMPRESA

3.1 SESMT

Em função do grau de risco e do número de funcionários da empresa

SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, não se faz necessário

o funcionamento de um SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de

Segurança e em Medicina do trabalho).

A empresa PROTEGE MEDICINA EMPRESARIAL E ASSISTENCIAL LTDA

é contratada pela empresa SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO

LTDA para prestar serviços de segurança e medicina ocupacional.

3.2 CIPA

Em função das atividades desenvolvidas e do número de funcionários da

empresa SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, e conforme

previsto na NR-S - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, a

empresa está desobrigada a manter o funcionamento da CIPA, tendo esta

que indicar um funcionário como designado para responder, pelas atribuições

da CIPA.
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4 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Por solicitação da empresa SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO

LTOA através dos profissionais abaixo relacionados, foi desenvolvido e

implantado o PPRA (DOCUMENTO BASE), devendo esta empresa dar

continuidade ao programa, implementando as medidas de controle de

acordo com o cronograma de ações estabelecido, bem como o seu

monitoramento, conforme preceitua a NR 9 (Portaria NQ3.214 do Ministério

do Trabalho).

Médico do trabalho Zoé Dalmora

CRM20.085

RS509 Km 01, 1024 - Santa Maria/RS.

Fone: 5532237560
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5 RISCOS AMBIENTAIS

A NR 9 conceitua riscos ambientais como sendo "os agentes físicos, químicos
e biológicos existentes n05 ambientes de trabalho que, em função de sua
natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes
de causar danos à saúde do trabalhador",

Os agentes que geram riscos ambientais são assim definidos:

� Agentes físicos são as diversas formas de energia a que possam estar
expostos os trabalhadores, tais como: ruído, vibrações, pressões
anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não.
ionizantes, bem como o infra-som e o ultra-som. Constantes na NR 15 -
Atividades e Operações Insalubres, Anexos N° 1 alO.

� Agentes químicos são as substâncias, compostos ou produtos que
possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de
poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela
natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvido
pelo organismo através da pele ou por ingestão. Constantes na NR 15,
Anexos NO11 a 13.

� Agentes biológicos são as bactérias, fungos, bacilos, parasitas,
protozoários, vírus, entre outros. Constantes na NR 15, Anexo N° 14.

A NR 15 diz que são consideradas atividades ou operações insalubres as que
se desenvolvem:

� Acima dos limites de tolerância previstos nos Anexos N° 1, 2, 3, 5, 11 e
12;

� Nas atividades mencionadas nos Anexos N° 6, 13 e 14;

� Comprovadas através de laudo de inspeção do local de trabalho,
constantes dos Anexos NO7, 8, 9 elO.

O exercício do trabalho em condições de insalubridade assegura ao
trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da
região, equivalente a:

� 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau máximo;

� 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio;

� 10% (dez por cento), para insalubridade de grau mínimo;

No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas
considerado aquele de grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial,
sendo vedada a percepção cumulativa. A eliminação ou neutralização da
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insalubridade determinará a cessaçãodo pagamento do adicional respectivo.

Pode-se citar, ainda, dois outros agentes ambientais, que poderão estar
presentes no documento-base do PPRA, tendo em vista sua finalidade
prevencionista:

� Agentes ergonômicos: são considerados aqueles cuja relação do
trabalho com o homem causam desconforto ao mesmo, podendo causar
danos à sua saúde, tais como esforço físico intenso, postura inadequadat
ritmos excessivos, monotonia e repetitividade e outros fatores que
possam levar ao stress fíSico e/ou psíquico. Constam na NR 17 -
Ergonomia.

� Riscos de acidentes: considerados os equipamentost 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 usot disposição ou construção incorreta.

Contudo, a Portaria N2 3.731/90, que retificou a Portaria N2 3.435/90,
revogou o Anexo N2 4 da NR 15, tornando o agente ergonômico, como
ocorre a nível internacionalt não mais caracterizador de atividade
desenvolvida sob condições insalubres, a partir de 23 de fevereiro de 1991.

Os riscos de acidentes, também chamados de riscos mecânicos, igualmente
não são considerados agente caracterizador de atividade insalubre.

Deve-se esd]recert aindat que são consideradas atividades e operações
perigosas aquelas constantes dos Anexos' N2 1 e 2 da NR 16 - Atividades e
operações perigosast relacionadas com inflamáveis, explosivos e
eletricidade.

O exercício do trabalho em condições de periculosidade assegura ao
trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento)t incidente
sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou
participação nos lucros da empresa.
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6 METODOLOGIA DE AÇÃO

6.1 DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Inicialmente, o PPRA é desenvolvido em três etapas:

� Antecipação e reconhecimento;

� Avaliação quantitativa e monitoramento dos riscos ambientais;

� Implementação das medidas de controle.
Essas três etapas são segmentadas no tempo, quando de suas
implantações, mas com o avanço do PPRAelas tendem a se tornar causa-
efeito, entrando em um ciclo fechado de desenvolvimento.

Na primeira etapa, quando aplicáveis, são objetos de análise as instalações,
os métodos e processos de trabalho, bem como as possíveis modificações,
visando a identificação dos riscos potenciais, das fontes geradoras e
possíveis trajetórias, das funções e do número de trabalhadores expostos,
dos possíveis danos à saúde relacionados aos riscos, a caracterização das
atividades e do tipo de exposição e a obtenção de dados existentes na
empresa indicativos de possível comprometimento da saúde decorrente do
trabalho.
Devem ser contempladas entrevistas com os empregados e consulta à área
médica; mapas de riscos e mapeamento de insalubridade e periculosidade
existentes serão parte integrante ou servem de parâmetro do PPRA.

Quando não são detectados riscos ambientais, o PPRA se resume à
antecipação e ao reconhecimento dos riscos, registro e divulgação dos
dados.

Na segunda etapa, a avaliação quantitativa deve ser realizada para:

� Comprovar o controle ou a inexistência de determinado risco ambiental;

� Dimensionar a exposição dos trabalhadores;

� Subsidiar Oequacionamento das medidas de controle;

� Monitorar a eficácia das medidas implementadas.

As avaliações seguem os procedimentos técnicos estabelecidos peja
FUNDACENTROou pelo NIOSH e relatam as exposições para cada função
específica, identificando posto de trabalho, função analisada, síntese das
principais atividades, riscos ambientais identificados, resultados das
medições, conclusões e parecer técnico.

Quando não são identificados riscos ambientais nas fases de antecipação ou
reconhecimento, o PPRAse resume somente ao reconhecimento, conforme
estabelece a NR09, subitem 9.1.2.1.
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Na terceira etapa, devem ser adotadas as medidas necessárias e suficientes
para a eliminação, minimização ou controle dos riscos ambientais sempre
que forem verificadas uma ou mais das seguintes situações:

a) identificação, na fase de antecipação, de risco potencial à saúde;

b) constatação, na fase de reconhecimento de risco evidente à saúde;

c) quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos
trabalhadores excederem os valores dos limites previstos na NR 15 ou, na
ausência destes os valores de limites de exposição ocupacional adotados
pela American Conference of Governamental Industrial Higyenists-ACGIH, ou
aqueles que venham a ser estabelecidos em negociação coletiva de trabalho,
desde que mais rigorosos do que os critérios técnico-legais estabelecidos;

d) quando, através do controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo
causal entre danos observados na saúde dos trabalhadores e a situação de
trabalho a que eles ficam expostos.

A NR9 estabelece que as medidas de controle dos riscos ambientais deverão
ser adotadas na seguinte ordem de prioridade:

1. Medidas coletivas;

2. Medidas administrativas de organização do trabalho;

3. Equipamentos de proteção individual.

6.2 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Quando realizadas, as medições dos níveis de iluminamento utilizam o
luxfmetro marca YEW, na escala de leitura mais adequada.

Quando reallzadas, as medições de ruído são feitas com uso de um medidor
de nível de pressão sonora (decibelímetro) marca SIMPSON As leituras são
efetuadas na altura da zona auditiva do trabalhador exposto. O critério
adotado é o dB (A), isto é, o instrumento de leitura operando no circuito de
compensação "Ali e circuito de resposta lenta (SLOW), para ruído contínuo e
intermitente.

Quando realizadas, as dosimetrias são desenvolvidas com o equipamento
S/MPSON 897 DOS/METER SOUND ANALYS/S REPORT TYPE S2A.

Quando realizadas, as medições do calor são efetuadas no local onde
permanece o trabalhador, à altura da região do corpo mais atingida, com
uso de:

Termômetro de bulbo seco, faixa -10 °C a 50 oC, marca Incoterm, código
do fabricante 5096, NQ de série 87102, certificado de calibração NQ
T0014/2001 do LABELO/PUC.

Termômetro de bulbo seco, faixa -100C a 50 oC, marca Incoterm, código
do fabricante 5096, NQ de série 87110, certificado de calibração NQ
T0819/2000 do LABELO/PUC.
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7 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 - Equipamento de
Proteção Individual - EPI. Ela determina, ainda, as obrigações do
empregador, quais sejam:

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

� Fornecer ao empregado somente EPI aprovado pelo Ministério do
Trabalho e de empresa cadastradas no DNSST - Departamento Nacional
de Segurança e Saúde do Trabalhador;

� Treinar o trabalhador sobre o uso adequado do EPI;

� Tornar obrigatório o seu uso;

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

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

� Comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada
no EPI.

Determina também as obrigações do empregado, quais sejam:

� Observar as normas de segurança do trabalho,

� Usar o EPI fornecido pela empresa para a finalidade a que se destina,

� Responsabilizar-se por sua guarda e conservação,

� Comunicar a área de segurança diretamente, ou ao encarregado, quando
o EPI tornar-se impróprio para uso.
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8 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E CONCLUSÃO SOBRE OS
RESULTADOS OBTIDOS

Conforme descrito, anteriormente, a empresa SAMMPATRICIO

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA possui 10 (dez) funcionários.

A seguir, é desenvolvida a metodologia de ação do PPRA, dividida em

setores e funções desenvolvidas:

8.1 ADMINISTRATIVO

8.1.1.1 ANTECIPAÇÃO

AMBIENTAIS

Função:

Diretor Comercial

E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

Atividades;

� Realiza a~ividades de gerenciamento e coordenação das atividades da
empresa;

� Definição das políticas e estratégias adotadas na Empresa;
� Decisões comerciais e administrativas.

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados:
Computador, telefone, máquina de escrever, Fax, calculadora, materiais de
escritório.

Riscos ambientais presentes:

Não foram diagnosticados riscos de origem Física, Química ou Biológica.

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

AMBIENTAIS

Função:

Técnico de Suporte

E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

Atividades:

� Realiza atividade de desenhos dos projetos no computador;

� Realiza atividade de orçamentos de sistemas de irrigação;

� Eventualmente realiza atividade na produção para acompanhar os
processos do projeto;

� Realiza viagens, dando suporte na montagem de equipamentos.

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

Riscos ambientais presentes:

Não foram diagnosticados riscos de origem Física, Química ou Biológica.

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

Função:

Técnico de Suporte 2

Atividades:

� Realiza atividade de desenhos dos projetos no computador;

� Realiza atividade de orçamentos de sistemas de irrigação;

� Realiza vistoria do produto acabado para ser entregue no seu destino;

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

� Realiza viagens, dando suporte na montagem de equipamentos.
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Matérias primas, equipamentos e produtos empregados:
Computador, telefone, materiais de escritório e calculadora.

Riscos ambientais presentes:

Não foram diagnosticados riscos de origem Física, Química ou Biológica.

OB5: Quando for desempenhar suas atividades na produção, onde
pelas avaliações realizadas foram diagnosticados riscos de origem
Física, Química ou Biológica, como medida preventiva recomenda-se
que utilize os EPI's recomendados para tais setores da produção.

8.1.1.3 ANTECIPAÇÃO

AM8IENTAIS

Função:

Secretaria

E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

Atividades;
� Atendimento ao publico em geral;

� Atendimento ao telefone;

� Anota recados;

� Organiza o seu setor.

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

Riscos ambientais presentes:

Não foram diagnosticados riscos de origem Física, Química ou Biológica.

OB5: Quando for desempenhar suas atividades na produção, onde
pelas avaliações realizadas foram diagnosticados riscos de origem
Física, Química ou Biológica, como medida preventiva recomenda-se
que utilize os EPI's recomendados para tais setores da produção.
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RISCOSDOS

Máxima Ex osi ão Diária

3 horas

6 horas

8 horas

30 minutos

7 horas

25 minutos

RECONHECIMENTOE

Valor Medido

923 dB

872 dB

839 dB

PRODUÇÃO

.1.1 ANTECIPAÇÃO

BIENTAIS

cos ambientais presentes:

térias primas, equipamentos e produtos empregados:
erial de estoque em geral.

.1.2 AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLEMENTAÇÃO

S MEDIDAS DE CONTROLE

vidades:

Realiza atividades de descarga de mercadorias do caminhão o muck;

Realiza atividades de distribuição de materiais, bem como ferramentas,
tintas, solventes, diluentes, catalisadores e solventes aromáticos;

Faz a separação do material, após organiza no depósito;

Realiza o controle do estoque fazendo o controle de entrada e saída de
materiais.

Risco Físico: Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 - Anexo 01)

Nível

Ruído de Fundo

Serra Fita

radeira de Bancada

olicorte de bancada

A are lho de solda

Lixadeira elétrica

co Físico: Ruído Contínuo e Intermitente (NR 15 - Anexo 01l

xposição ao ruída acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo
da NR 15 - Atividades e operações insalubres podem acarretar estresse
quico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao
go da vida laboral.

valia ão uantitativa se ue a tabela abaixo:

nção:

moxarife

-

8.2

8.2

AM

Fu

AI
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�
�

�
�
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Serra Circular lO43dB(Al 35 minutos

ComDressor I 84 1 dB (A1 8 horas

Torno Mecânico 893dB(Al 4 horas e 30 minutos

Os níveis de ruído encontrados na área de Produção foram superiores ao
limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para exposição
diária de 8 horas. Quando estiver circulando na área de Produção é
obrigatória à utilização de Protetor auricular durante toda a jornada.

OB5: Quando for desempenhar suas atividades na produção, onde
pelas avaliações realizadas foram diagnosticados riscos de origem
Física, Química ou Biológica, como medida preventiva recomenda-se
que utilize os EPI's recomendados para tais setores da produção.

8.2.2.1 ANTECIPAÇÃO

AMBIENTAIS

Função:

Soldador

E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

Atividades:

� Realizam atividades de acalandramento das chapas de ferro;

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

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

� Realizam atividades montagem das peças, conforme o projeto;

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

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados:
Furadeira manual e de' bancada, esmerlhadeira, oxicorte (maçarico),
policorte, serra tico-tico, acalandra e lixadeira, aparelho de solda elétrica e
solda MIG.

Riscos ambientais presentes:

� Risco Físico: Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 - Anexo 01)

� Risco Físico: Radiações Não-Ionizantes (NR 15 - Anexo 07)

� Risco Químico: Gases e Fumos Metálicos (NR 15 - Anexo 01)
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� Risco Químico: Hidrocarbonetos e outros compostos do carbono

(NR 15 - Anexo 13)

8.2.2.2 AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLEMENTAÇÃO

DAS MEDIDAS DE CONTROLE

Risco Físico: Ruído Contínuo e Intermitente (NR 15 - Anexo 01)

A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo
01 da NR 15 - Atividades e operações insalubres podem acarretar estresse
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda .t\uditiva Induzida pelo Ruído) ao
longo da vida laboral.

A avaliarão nuantitativa senue a tabela abaixo:

Nível Valor Medído Máxima EXDosicão Diária

Ruído de Fundo 923dBIA\ 3 horas

Serra Fita 872dBIA\ 6 horas

Furadeira de Bancada 839dBIA\ 8 horas

Policorte de bancada 1051 dB (Al 30 minutos

Aoarelho de solda 865dBIA) 7 horas

Lixadeira elétrica lO64dBIA\ 25 minutos

Serra Circular lO43dBIA\ 35 minutos

Comnressor I 841dBIA' 8 horas

Torno Mecânico 893dBIA\ 4 horas e 30 minutos

Os níveis de ruído encontrados ~na jornada diária de trabalho foram
superiores ao limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para
exposição diária de 8 horas. É obrigatória a utilização de Protetor auricular
durante toda a jornada.

Risco Químico: Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono

A avaliação qualitativa do risco químico segue o Anexo 13 da NR 15 -
Atividades e operações insalubres.

O contato com óleo e graxa durante a limpeza e manuseio de peças e
chapas metálicas poderá acarretar problemas na pele dos funcionários, como
dermatoses e dermatites de contato. Além das reações irritativas e alérgicas
que causa, predispõe ainda à lesõescancerígenas na pele humana.

Durante a realização de trabalhos que exponham os funcionários ao contato
óleos e graxas, recomenda-se o uso de luvas e aventais impermeáveis.

Risco Físico: Radiações Não Ionizantes (NR 15 - Anexo 7).

A exposição prolongada às radiações ocasionadas pela atividade de solda,
sem a devida proteção, pode ocasionar queimadura de retina, câncer de pele
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e esterilidade. Recomenda-se o uso de escudo de soldagem, calçados de
segurança, luvas, avental e perneira de raspa de couro. Recomenda-se
também estes trabalhos sejam isolados por biombos, quando forem
realizados em locais que exponham outros funcionários.

Risco Químico: Fumos Metálicos (NR 15 - Anexo 13)

As atividades de solda devem ser realizadas em locais com boa ventilação. A
exposição aos fumos de solda, sem as devidas proteções, pode ocasionar
pneumoconioses, bronquite crônica, intoxicações e gastrite. Recomenda-se o
uso de proteção respiratória com filtro químico contra fumos de solda, bem
como a realização destas atividades em ambientes devidamente ventilados,
a fim de impedir a concentração de vapores metálicos tóxicos no ambiente.

8.2.3.1 ANTECIPAÇÃO

AMBIENTAIS

Função:

Mecânico

E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

Atividades:

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

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

� Eventualmente realiza viagens para dar assistência técnica aos clientes;

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

Matérias primas, equipamentos e produtos empregados:
Lixadeira elétrica, aparelho de solda, carrinho de mão, macaco hidráulico,
esmeril e ferramentas manuais.

Riscos ambientais presentes:

� Risco Físico: Ruído Contínuo ou Intermitente (NR 15 - Anexo 01)

� Risco Químico: Hidrocarbonetos e outros compostos do carbono

(NR 15 - Anexo 13)

� Risco Físico: Radiações Não-Ionizantes (NR 15 - Anexo 07)

� Risco Químico: Fumos Metálicos (NR 15 - Anexo 01)
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8.2.3.2 AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS E IMPLEMENTAÇÃO

DAS MEDIDAS DE CONTROLE

Risco Físico: Ruído Contínuo e Intermitente (NR 15 - Anexo 01)

A exposição ao ruído acima do limite de tolerância estabelecido pelo Anexo
01 da NR 15 - Atividades e operações insalubres, pode acarretar estresse
psíquico, dores de cabeça e PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) ao
longo da vida laboral.

A avaliarão nuantitativa senue a tabela abaixo:

Nível Valor Medido Máxima EXDosicão Diária

Ruído de Fundo 923dBIA) 3 horas

Serra Fita 872dBIA) 6 horas

Furadeira de Bancada 839dBIA) 8 horas

Policorte de bancada 1051 dB IA) 30 minutos

Anarelho de solda 86SdBIA) 7 horas

Lixadeira elétrica 1064dBIA) 25 minutos

Serra Circular 1043 dB IA) 35 minutos

Comnressor I 841dBIA' 8 horas

Torno Mecânico 893dBIA) 4 horas e 30 minutos

Os níveis de ruído encontrados na jornada diária de trabalho foram
superiores ao limite de tolerância estabelecido pelo Anexo 1 da NR 15, para
exposição diária de 8 horas. É obrigatória a utilização de Protetor auricular
durante toda a jornada.

Risco Químico: Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono

A avaliação qualitativa do risco químico segue o Anexo 13 da NR 15 -
Atividades e operações insalubres.

O contato com óleo e graxa durante a limpeza e manuseio de peças e
chapas metálicas poderá acarretar problemas na pele dos funcionários, como
dermatoses e dermatites de contato. Além das reações irritativas e alérgicas
que causa, predispõe ainda à lesões cancerígenas na pele humana.
Durante a realização de trabalhos que exponham os funcionários ao contato
óleos e graxas, recomenda-se o uso de luvas e aventais impermeáveis.

Risco Físico: Radiações Não Ionizantes (NR 15 - Anexo 7).

A exposição prolongada às radiações ocasionadas pela atividade de solda,
sem a devida proteção, pode ocasionar queimadura de retina, câncer de pele
e esterilidade. Recomenda-se o uso de escudo de soldagem, calçados de
segurança, luvas, avental e perneira de raspa de couro. Recomenda-se
também estes trabalhos sejam isolados por biombos, quando forem
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realizados em locais que exponham outros funcionários.

Risco Químico: Fumos Metálicos (NR 15 - Anexo 13)

As atividades de solda devem ser realizadas em locais com boa ventilação. A
exposição aos fumos de solda, sem as devidas proteções, pode ocasionar
pneumoconioses, bronquite crônica, intoxicações e gastrite. Recomenda-se o
uso de proteção respiratória com filtro químico contra fumos de solda, bem
como a realização destas atividades em ambientes devidamente ventilados,
a fim de impedir a concentração de vapores metálicos tóxicos no ambiente.

8.3 VENDAS

8.3.1.1 ANTECIPAÇÃO

AMBIENTAIS

Função:

Vendedor Externo

Atividadesj

� Vendas externas em geral.

E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

Matérias primas. equipamentos e produtos empregados:
Material para demonstração dos produtos em geral.

Riscos ambientais presentes:

Não foram diagnosticados riscos de origem Física, Química ou Biológica.

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

23



9 RECOMENDAÇÕES

� Elaboração de um plano de manuseio dos extintores de incêndio, bem
como a manutenção dos mesmos junto aos locais designados pelo projeto
de distribuição (NR 23), bem adequá-ias de forma que possam ser de
fácil acesso e devidamente sinalizados

� Todas as atividades de eletricidade devem seguir as orientações da NR 10
- Serviços de Eletricidade, bem como todos os equipamentos elétricos da
Empresa devem estar aterrados.

� Revisão e conseqüente manutenção periódica das instalações elétricas da
empresa, evitando a exposição a fios energizados e possivelmente o
choque elétrico. (conforme NR-18, subitem 18.21).

� Na realização dos serviços terceirizados, recomenda-se que a empresa
peça o PPRA e PCMSO das contratadas para realizar os trabalhos. E todas
as empresas que forem contratadas devem seguir e respeitar as normas
de segurança da empresa contratante.

� Verificar periodicamente as condições das instalações do projeto
luminotécnico. Nos locais em que os índices de iluminação estiverem
abaixo do limite recomendado, indicamos as seguintes medidas: aumento
no número ou potência das lâmpadas; aproveitamento da iluminação
natural; manutenção periódica, com substituição de lâmpadas
queimadas; utilização de iluminação local; mudanças no layout do local.

� Baixos índices de iluminação podem ocasionar stress físico, fadiga visual,
diminuir a rentabilidade do funcionário, além de proporcionar um
ambiente de trabalho desagradável e propício a ocorrência de acidentes.

� As atividades realizadas por longos períodos na posição sentada e em
trabalhos de digitação poderão ocasionar dores lombares e, ao longo da
vida laboral, DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao
Trabalho). Recomenda-se manter a postura correta ao executar as
tarefas, com a coluna reta e os braços formando um ângulo de 90 Graus
nos trabalhos de digitação. Recomenda-se, também, a realização de
intervalos de 10 minutos a cada hora trabalhada. Estes intervalos não
acarretarão, necessariamente, a realização de uma parada total nos
trabalhos, e sim a realização de outro tipo de atividade que proporcione
uma postura e movimentos diferentes dos habituais.

� O transporte ou manuseio de matérias primas, peças, ferramentas e
equipamentos são atividades que podem ocasionar lesões e
esmagamentos nos membros superiores e inferiores em função da queda
desses materiais, além da possibilidade de pequenos cortes provocados
pelas extremidades cortantes existentes nesses objetos. Recomenda-se
que as atividades sejam realizadas com o máximo de atenção e sejam
utilizadas luvas de raspa de couro.

� No desenvolvimento de suas atividades habituais os funcionários estão
expostos aos riscos provocados pelo movimento de polias e eixos
rotativos desprotegidos do equipamento. Recomenda-se que sejam
providenciadas proteções para estas partes móveis das máquinas.
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Enquanto esta medida não for implementada é indicado que os
colaboradores realizem suas tarefas com máxima atenção e não utilizem
aventais ou roupas muito folgadas, mangas excessivamente compridas ou
cabelos longos soltos, evitando que estes sejam capturados pelo eixo em
rotação.

� Recomenda-se a inspeção periódica e preventiva dos compressores
pneumáticos e da tubulação por profissionais habilitados.

� Caso os colaboradores que manuseiam materiais quentes, após serem
soldadas, trabalhem sem as proteções indicadas, poderá ocorrer o
queimaduras nas mãos, em função do contato com esses materiais.
Recomenda-se, que se faça uso de luvas de raspa de couro ou especiais
que são resistentes ao calor.

� As atividades que incluem o uso de esmeril, policorte e outros
equipamentos que expõem o funcionário a projeção de partículas podem
causar ferimentos principalmente nos olhos. Recomenda-se o uso de
óculos de proteção ou protetor facial para utilizar estes equipamentos.

� Como medida de segurança, recomendamos a utilização de sinalização
horizontal e de placas, a fim de indicar, delimitando áreas e advertir
acerca dos riscos existentes de acordo com especificações da Norma
Regulamentadora NO26 (NR-26).

� Os trabalhadores expostos aos agentes físicos, químicos e biológicos
estão sujeitos aos exames médicos periódicos, com o tipo, periodicidade
e controle determinados através do PCMSO, conforme NR-7. Estando
sujeitos ao enquadramento na NR-1S, obrigando o empregador a pagar o
adicional de insalubridade caso a exposição dos mesmos esteja acima dos
limites de tolerância determinados na NR-1S, 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-1S, com todos
'os seus anexos).
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10 REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PPRA

10.1 REGISTRO

Todos os dados serão mantidos arquivados durante, no mínimo, vinte anos,
constituindo-se no banco de dados com o histórico administrativo e técnico
do desenvolvimento do PPRA.

10.2 MANUTENÇÃO

a) Avaliação periódica para verificar o andamento dos trabalhos e o
cumprimento das metas estipuladas no cronograma;

b) Monitoramento periódico para avaliar a eficiência do programa e as
medidas de controle implantadas;

c) Controle médico, através dos resultados dos exames, para avaliar a
eficácia do programa.

10.3 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

AS ações propostas no PPRA, a serem desenvolvidas na empresa, devem ser
amplamente divulgadas de maneira a informar os trabalhadores sobre os
riscos nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis para a prevenção
e/ou atenuação dos mesmos.

Todos os dados estarão à disposição dos empregados, seus representantes
legais e órgãos competentes, em arquivo da empresa.
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10.4 PLANEJAMENTO

De acordo com o planejamento anual, as metas e as prioridades da
empresa, o cronograma de execução está definido a seguir:

AÇÃO/TEMPO ,.. F" M" Ab, M.I lo. lol A,o 5" 00' No. O"
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Antecipação e reconhecimento X
dos riscos ambientais na
empresa

Avaliação dos riscos X
ambientais

Implementação das medidas
de controle;

Realização dos exames
periódicos (clínico e

Xcomplementar, conforme
PCMSO)

Treinamentos sobre EPIs
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11 CONCLUSÃO

Buscando atender às 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 SAMMPATRICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA 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.
Para tanto, a PROTEGE 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 12 meses.

PROrEGE MEO
Coorden

ar
CREMERS

Santa Maria, Julho de 201'

Fraooele Buzzatti
Tec. Sego Trabalho

RegIstro n- RSlOO6232.4

~ 1..'-<:l.. "X:. .
Franciele Buzzatti

Técnica em Segurança do
Trabalho
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13 ANEXOS

ANEXO 1 - AVALIA CÃO OUANTITATIVA DOS ÍNDICES DE ILUMINAMENTO

- SEGUNDO NR 17 E NBR 5413 -

SETOR SALA/LOCAL MEDIDO RECOMENDADO

COMERCIAL Mesa 632 LUX 300 LUX
Comnutador 668 LUX 500 LllX

DIRETOR
COMERCIAL Computador 507 LUX 500 LUX

TÉCNICO Mesa 682 LUX 300 LUX

CONTÁBIL Computador 679 LUX 500 LUX

Computador 1 661 LUX 500 LUX

ENGENHARIA Computador 2 994 LUX 500 LUX

Comnutador 3 745 LUX 500 LUX

Mesa 639 LUX 300 LUX
SUPORTE Computador 627 LUX 500 LUX

RECEPÇÃO Computador 1412 LUX 500 LUX

Computador 1 525 LUX 500 LUX

FINANCEIRO
Computador 2 517 LUX 500 LUX

Comnutador 3 531 LUX 500 LUX

ALMOXARIFADO
Computador 588 LUX 500 LUX

PRODUÇÃO Geral 335 - 972 LUX 300 LUX
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ANEXO 2 - MODElO DE FICHA DE FORNECIMENTO PE EPI

FICHA DF FORNECIMENTO DE EPl N°:

NOME DO FUNCIONÁRIO:

SETOR:

FUNÇÃO:

Declaro que recebi da Empresa ��.��..�������.��..��.���.��.�����������.�������������..������� , os
equipamentos de proteção individual abaixo descritos, conforme previsto no
item 6.7.1 da NR-6, Portaria n° 3.214, de 8 de junho de 1978. Comprometo-me
a usa.los para a finalidade a qual se destinam, responsabilizando-me por sua
guarda e conservação.
Estou ciente da obrigatoriedade de seu emprego, da maneira que fui instruído,
e que a recusa injustificada ao uso dos equipamentos de proteção individual
constitui ato faltoso conforme nrevê o artino 158 da CLT.

� Procedimento Tipo do EPI Quantia C.A. Data Assinatura do
funcionârio

* No espaço, referente ao item procedimento, preencher manualmente com as
seguintes possibilidades:
Recebimento do EPI - Exemplo: Recebi o EPI auditivo ou luvas.
Vistoria do EPI (30 em 30 dias) - Exemplo: Realizei vistoria no EPI luva,

estando em boas condições.

Troca do EPI - Exemplo: Foi trocado o EPI luva PVCpor estar danificado.
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