
Processo: 
('(3,

Rubrica: 

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 Previdenciarias. 

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 na legislação trabalhista e providenciaria vigentes, e 
realizadas através de inspeção nos locais de trabalho do empregado 
considerando os dados constantes nos diversos documentos apresentados 
pela empresa. Tem ainda o objetivo de atender as obrigatoriedades legais, 
prevista nas normas específicas. 

METAS 

As práticas e métodos seguros, definidos no Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais PPRA, devem ser incorporados aos métodos — padrão de 
realização das operações em cumprimento à NR 15 e NR 16. 

Os procedimentos e parâmetros adotados são estipulados pela legislação 
vigente, por meio de normas internas da empresa, por normas de instituições 
internacionais (ACGIH e NIOSH) e avaliações de levantamentos realizados na 
empresa e procedimentos usuais de segurança e higiene. 

A ocorrência de O (zero) doenças ocupacionais ou lesões decorrentes da 
exposição a agentes físicos. químicos e/ou biológicos dentro do âmbito 
estabelecido pela NR-9 da Portaria GM no 3.214, de junho de 1978, alterada 
pela Portaria SSST no 25, de dezembro de 1994, ambas do Ministério do 
Trabalho e Emprego. 
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Processo:Zat00 
Folha: 
Rubrica: 

RESPONSABILIDADES 

PROFISSiONAL — Coleta dos dados necessários para elaboração deste 

Programa, registrar e informar as possíveis fontes de riscos, instruir sobre as 

melhores formas de proteção dos riscos ambientais 

EMPREGADOR — Cabe unicamente ao empregador ou seu preposto o total 

cumprimento da implementação das medidas de controle indicadas neste 

programa, conforme explícitas no Cronograma Anual de Medidas de 

Controle e outras que porventura não estiverem incluídas no cronograma, mas 

que forem identificadas no decorrer do período de vigência do Programa 

Contribuir com as atividades prevencionistas indicadas pelo SESMT ou 
profissional Técnico em segurança do Trabalho responsável pela empresa, 

Nen destas indicadas, são outras responsabilidades do empregador: 

Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA. 
Oferecer um ambiente de trabalho que garantam perfeita segurança e 
conforto aos que nela trabalham. 
Somente permitir que profissional qualificado possa instalar, operar, 
inspecionar ou reparar instalações elétricas, máquinas/equipamentos e 
transporte de cargas. 
Fornecimento gratuito de EPI's do tipo adequado à atividade do servidor e 
que tenha certificado de aprovação (C. A), quando as medidas coletivas 
não fornecerem proteção. 
Treinar o trabalhador sobre o uso do EPI e tornar seu uso obrigatório. 
Cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. 
Facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente, 
acompanhados de representantes dos servidores. 
Informar aos trabalhadores os riscos profissionais que possam originarse 
nos locais de trabalho e os meios para prevenir. 

DIRETORIA E GERÊNCIA DE PESSOAL - Zelar peio cumprimento do PPRA, 
além de arquivar os registros de dados relativos ao PPRA por um período 
mínimo de 20 anos, e ainda, disponibilizar o registro de dados aos 
trabalhadores interessados ou seus representantes e para autoridades 
competentes 

TRABALHADORES — Colaborar e participar na implementação e execução do 
PPRA, seguir as orientações recebidas em treinamentos, reuniões, palestras, 
advertências verbais, orientações de segurança, etc., oferecidos pela empresa, 
e colaborar nas atividades da ClPA ou designado, orde houver, informando ao 



Processo: 2c2aV4 
Folha: 
Rubrica: 

seu superior hierárquico ou diretamente ao empregador, ocorrência que, ao 

seu julgamento, possam implicar riscos a sua saúde e de seus colegas de 

trabalho 

CIPA — De acordo com o grau de risco e número de colaboradores existentes 

na empresa (05 (cinco)), a mesma está desobrigada a constituir Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (CIPA), uma vez que, 
conforme a NR 5, a instituição de CIPA somente será exigida nas empresas 

que apresentam um quadro de funcionários com mais de 20 (vinte) 
trabalhadores 

DESENVOLVIMENTO (ANALISE DOS RISCOS) 

O PPRA foi elaborado com base no desenvolvimento das etapas que seguem 
um programa de Higiene Ocupacional, que consiste em antecipação, 
reconhecimento, avaliação, rnonitoramento e controle dos riscos ambientais 
existentes no ambiente de trabalho. A amplitude e a complexidade do PPRA 
dependerá da identificação dos riscos ambientais encontrados na fase da 
antecipação ou do reconhecimento. Caso não sejam identificados riscos 
ambientais, o PPRA se resumirá a fase de antecipação dos riscos, registro e 
divulgação dos dados encontrados. 

Compreende-se como Análise dos Riscos o exame e investigação das 
condições de trabalho por seção ou setor, visando identificar os riscos (físicos, 
químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes) potenciais e sugerir medidas 
de proteção para sua redução ou eliminação. De acordo com o item 9.15 da 
NR-09 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) são considerados 
riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos 
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, 

RISCOS AMBIENTAIS — Para efeito da NR 9, item 9.1.5, que trata do PPRA, 
são considerados riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos 
que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de 
exposição, forem capazes de causar dano a saúde do trabalhador. 

AGENTES FÍSICOS — São as diversas formas de energia em que possam 
estar expostos os trabalhadores Devem ser considerados durante as 
avaliações, os agentes físicos que se apresentam nas seguintes formas de 
energia- Ruído; Vibração; Pressões Anormais; Temperaturas Extremas; 
Radiações lonizantes; Radiação Não lonizantes: Infrassorn e Ultrassom. 
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Processo:-U2 
Folha: 
Rubrica: 

AGENTES QUIMICOS — São substâncias, compostas ou produtos que possam 
penetrar no organismo pela via respiratória, ou peia natureza da atividade de 
exposição possam ter contato através da peie ou serem absorvidos pelo 
organismo por ingestão, conforme abaixo: Poeiras; Fumos; Névoas, Neblina; 
Gases e Vapores. 

AGENTES BIOLÓGICOS — São os seguintes os agentes biológicos, que se 
apresentam nas formas de micro-organismos e parasitas infecciosos vivos e 
suas toxinas, tais como: Bactérias; Fungos, Bacilos; Parasitas; Protozoários e 
Vírus, entre outros. 
RISCOS ERGONÔMICOS — São aqueles decorrentes das condições de 
trabalho envolvendo fatores biomecânicos (postura, esforço e movimento), 
exigências psicofísicas do trabalho (esforço visual, atenção e raciocínio), 
deficiência do processo (ritmo de produção, trabalho monótono, repetitivo 
(noturno ou diurno)) ou, até mesmo, condições ambientais como ventilação, 
iluminação e ruídos que podem acarretar desconforto e estresse ocupacional. 

RISCOS DE ACIDENTES — São situações que fogem do controle dos 
membros do órgão, mas que podem ter seus efeitos minimizados mediante 
atitudes previstas, indicadas e divulgadas por este programa, corno acidente 
com eletricidade, manuseio de Ferramentas e Equipamentos, escorregão e 
outros, 

ACIDENTE DE TRABALHO — É aquele que ocorre no exercício do trabalho a 
serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional 
podendo causar a morte, perda ou redução permanente ou temporária da 
capacidade para o trabalho. 

São considerados como fatores geradores de acidentes de trabalho aqueles 
que colocam em perigo o trabalhador ou afetam sua integridade física ou 
moral, Exemplos: 

Arranjo físico deficiente, máquinas e equipamentos sem proteção, 
ferramentas inadequadas ou defeituosas, eletricidade, incêndio ou 
explosão, animais peçonhentos, armazenamento inadequado. 
Arranjo físico deficiente é resultante de edificações com área insuficiente, 
localização imprópria de máquinas e equipamentos, má arrumação e 
limpeza, sinalização incorreta ou inexistente, pisos fracos e/ou irregulares, 
máquinas e equipamentos sem proteção, máquinas obsoletas, máquinas 
sem proteção em pontos de transmissão e de operação, comando 
liga/desliga fora do alcance do operador, máquinas e equipamentos com 
defeitos inadequados, EPI inadequado ou não fornecido. 



Processo~72M 
Folha: 
Rubrica: 

Ferramentas inadequadas ou defeituosas são as ferramentas usadas de 

forma incorreta, falta de fornecimento de ferramentas adequadas, falta de 

manutenção. 
Eletricidade considera-se as instalações elétricas impróprias, com defeito 

ou expostas, fios desencapados, falta de aterramento elétrico, falta de 

manutenção. 
Incêndio ou explosão é considerado devido ao armazenamento inadequado 

de produtos inflamáveis elou gases, manipulação e transporte inadequado 
de produtos inflamáveis e perigosos, sobrecarga em rede elétrica, falta de 
sinalização, falta de equipamentos de combate ou equipamentos 
defeituosos 

METODOLOGIA DE AÇÃO 

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, foi desenvolvido em 
três etapas: antecipação e reconhecimento; avaliação qualitativa e/ou 
quantitativa dos riscos ambientais; e implementação de medidas de controle. 

ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS 
A antecipação dos riscos envolve a análise de projetos de novas Instalações, 
métodos ou processos de trabalho ou da modificação dos já existentes, 
visando identificar os riscos potenciais e introduzir medidas de controle, 
antecipando-se a exposição ao risco ambiental. 

Sempre que ocorrer previsão de modificação no processo existente ou projeto 
de novas instalações, será realizado a Análise Preliminar de Riscos - APR. 

No presente PPRA, não foi estabelecida nenhuma mudança futura no 
processo, nas matérias primas, nas atividades ou no ambiente de trabalho que 
acarrete mudança ou acréscimo de riscos suscetíveis a comprometer a saúde 
e a segurança dos trabalhadores 

RECONHECIMENTO DOS RISCOS OCUPACIONAIS 
Nesta etapa, serão objetos de análise as instalações, métodos e processos de 
trabalho, visando à identificação dos riscos existentes nos ambientes de 
trabalho Serão analisados também, as fontes geradoras, possíveis trajetórias, 
as funções e o número de trabalhadores expostos, os possíveis danos à saúde 
relacionados aos riscos, a caracterização das atividades e o tipo de exposição, 
a obtenção de dados existentes na empresa indicativos de possível 
comprometimento da saúde decorrente do trabalho e as medidas de controle já 
existentes, 



Processo:`Z tC2 
Folha: f6-9 O 

Rubrica: 

Serão contemp 
levantamentos ambientais realizados anteriormente que serviram de 

parâmetros na elaboração do PPRA, 

entrevistas com os empregados, consulta à área médica e 

A identificação de outros riscos ocupacionais por parte dos trabalhadores, 

empregador ou fiscalização do Ministério do Trabalho, não anotadas no 

presente programa, deverá ser registrado no PPRA para que sejam adotadas 

as devidas medidas de controle 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS 
A avaliação quantitativa e/ou qualitativa será realizada sempre que necessárias 
para' 
a) Comprovar o controle da exposição ou a inexistência dos riscos 

identificados na etapa de reconhecimento; 

b) Dimensionar a exposição dos trabalhadores; 

c) Subsidiar o equacionamento das medidas de controle; 

d) Monitorar a eficácia das medidas implementadas 

As avaliações seguirão os procedimentos técnicos estabelecidos pela NR-15, 
ou pela ACGIN e retratarão as exposições para cada função específica, 
identificando posto de trabalho, função analisada, riscos ambientais 
identificados e resultados das medições comparados com os níveis de ação 
eiou limites de tolerância. 

1. Avaliação de fatores ergonômicos 
Baseado na NR-17 — Ergonomia e nos relatos dos trabalhadores, avaliar se-á 
qualitativamente os fatores ergonómicos dos postos de trabalho, principalmente 
os relacionados ao mobiliário, à postura corporal e aos movimentos repetitivos 
passíveis de causar desconforto ao trabalhador. 

2. Riscos de acidentes 
Na avaliação qualitativa dos riscos de acidentes serão avaliados o ambiente 
físico, as tarefas executadas, os materiais, os equipamentos e ferramentas 
utilizadas que, por suas características ou condições de utilização possam 
causar danos aos trabalhadores. Além disso, será contemplada entrevista com, 
no mínimo, um trabalhador de cada setor ou atividade para detectar outros 
riscos presentes no ambiente de trabalho. 

IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE CONTROLE 

Nessa etapa, deverão ser adotadas as medidas necessárias e suficientes para 
a eliminação, minimização ou controle dos riscos ambientais sempre que for 
verificada pelo menos uma das situações: 
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Processo:  ̀,:2,cf?,00,5leWi
Folha:  69 
Rubrica: 

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

b) Constatação, na fase de reconhecimento, de risco evidente a 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 

ACGIH; 
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. 

O estabelecimento das formas de controle considerará, ainda, como meta, 
evitar: 
a) Fatalidades entre os trabalhadore 
b) Doenças ocupacionais (profissionais ou do trabalho); 
c) Desconforto; 
d) Poluição ambiental, 

Os controles definidos deverão levar em consideração as medidas técnicas 
adequadas, os recursos humanos, os recursos financeiros e o 
comprometimento da Administração da empresa em criar e manter programas 
sustentáveis para garante' a saúde se segurança dos trabalhadores. 

A hierarquia das medidas de controle relativas ao ambiente de trabalho deverá 
ser a seguinte 
a) Controle na fonte do risco; 
b) Controle na trajetória do risco (entre a fonte e o receptor): 
c) Controle no receptor (trabalhador), 

Por controle na fonte do risco, entende-se, por exemplo: 
a) Substituição ou modificação de processos e equipamentos,
b) Substituição de materiais e produtos quirn cos; 

) Utilização de métodos úmidos; 
d) Utilização de programas de manutenção de processos e equipamentos. 

Por controle na trajetória do risco, entende-se, por exemplo: 
a) Ventilação (local ou geral; exaustora ou diluidora); 
b) Isolamento (enclausuramento; aumento de distância entre a fonte e o 
receptor; utilização de cabines para restringir o número de trabalhadores 
expostos a determinado risco) 

Por controle no receptor, entende-se, por exemplo: 
a) Estabelecimento de práticas de trabalho adequadas; 
b) Educação, treinamento e informação sobre os riscos aos quais está exposto, 

ri 



Processo:142-0004: 
Folha:  6q02 
Rubrica: 

c) Fornecimento de equipamento de proteção individual - EPI, corr 
treinamento para o trabalhador, 
d) Vigilância de saúde; 
e) Orientação para procedimentos de higiene pessoal e das roupas: 
f) Outras medidas, tais como, limitação do tempo de exposição e 
sistema de rodízio de trabalho. 

o devido 

criação de 

Ainda, podem-se estabelecer outras medidas de controle sobre o ambiente de 
trabalho, tais como: 
a) Melhorar a organização do trabalho; 
b) Modificar o layout da empresa, de forma se o mesmo ofereça menos riscos 
aos trabalhadores; 
c) Melhorar a limpeza dos ambientes de trabalho, 
d) Estabelecer um sistema de armazenamento e rotulagem adequados; 
e) Sinalizar as áreas de trabalho; 
f) Restringir determinadas áreas de trabalho para trabalhadores específicos 

Nos locais onde o uso de Equipamentos de Proteção individual — EPI não é 
capaz de reduzir a intensidade do agente de risco abaixo do limite de tolerância 
estabelecido pela Norma Regulamentadora 15, sugere-se a limitação do tempo 
de exposição do trabalhador exposto ao risco com pausas para descanso ou 
execução de outra atividade fora do ralo de ação do risco prejudicial, isso, em 
condições não agravantes á integridade do colaborador. 

No presente PPRA foram feitos o reconhecimento e a avaliação quantitativa em 
todos os postos de trabalho com base em somente uma medição de cada 
agente ambiental. 

REGISTRO DOS DADOS 

Todos dados contidos no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais — 
PPRA, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional — PCMSO;
inspeções, reuniões, palestras e treinamentos relacionados à Segurança do 
Trabalho, fornecimento obrigatório e gratuito de Equipamentos de Proteção 
Individual — EPI, deverão ser arquivados por um período mínimo de 20 (vinte) 
anos, constituindo-se num banco de dados histórico administrativo e técnico, 
facilitando também, a possibilidade dos Agentes de Inspeção do Trabalho — 
AIT, o acompanhamento quanto ao cumprimento das Normas 
Re-guiamentadoras do Ministério do trabalho e Emprego — MTE. 
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Process~ 
Folha:  6q 
Rubrica: 

MANUTENÇÃO Dos DADOS 

A manutenção do PPRA ocorrerá através de.

a) Avaliação periódica para verificar o andamento dos trabaihos e o 

cumprimento das metas estipuladas no cronograma; 

b) Monitoramento periódico para avaliar a eficiência do programa e as medidas 

de controle efetuadas; 

c) Controle médico — os resultados dos exames médicos também serão 

instrumentos para avaliar a eficácia do programa, 

DIVULGAÇÃO DOS DADOS 

A divulgação das informações, levando ao conhecimento dos trabalhadores, as 
normas e procedimentos relativo à segurança e medicina do trabalho será 

através de ordem de serviço, palestras, quadros de aviso, treinamentos e 
reuniões, oferecidos pelo setor de segurança e medicina do trabalho. 

Todos os dados deverão estar à disposição dos empregados, representantes 
legais e órgãos competentes, em arquivo SESMT, onde houver RH ou na 
contabilidade da empresa. 

NÍVEL DE AÇÃO 

Considera-se nível de ação o valor acima do qual devem ser iniciadas ações 
preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que s exposições a 
agentes ambientais ultrapassem os limites de tolerância. As ações devem 
incluir o monitoramento periódico da exposição, a informação aos 
trabalhadores e o controle médico. Estas medidas ocorrerão sempre que a 
exposição a agentes químicos ultrapassem a metade do limite de tolerância e 
para a exposição ao ruído a dose de 0,5 (dose superior a 50%) ou 80 dB(A), 
conforme estabelecido no Anexo 1 da NR-15 

A avaliação da exposição aos níveis de ruído foi realizada com a utilização dos 
seguintes equipamentos de medição abaixo relacionado: 

Ruído - Audio Dosimetro Modelo Q-300 Noise Logging Analyzer - Quest Technologies. 

uminamento - Luximetro marca KYORITSU, modelo 01-10090 com escala de 0 a 
50,000 iux, As medições foram efetuadas com base nas especificações da NBR 5413: 
llurninância de Interiores, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 



LIMITE DE TOLERÂNCIA 

Processo:  1.0-L.W0451'24
Folha:  6'4i 
Rubrica: 

Entende-se por Limite de Tolerância , para os fins desta Norma, a 

concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e 
o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do 
trabalhador, durante a sua vida laborai. 

INDICAÇÃO DOS TERMOS UTILIZADOS NO 
RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

T'po de exposição: 

Ocasional — significado: casual, eventual, fortuito, acidental. 
Intermitente — significado: que apresenta suspenções ou interrupções, 
não continuo. 
Permanente — significado: que permanece contínuo, ininterrupto, 
constante 

/grau do dano: 

Implica em danos funcionais sem lesões 

Implica em danos funcionais com lesões leves 

Implica e danos funcionais e oes graves 
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Processo: A7-7 — 
Folha: 6'9 
Rubrica: ' 

RECONHECIMENTO iIOS RISCOS AMBIENTAIS 

FUNÇA0 

GERENTE ADMINISTRATIVO 

• 

De acordo com levantamento de riscos 
realizado no local de trabalho e conforme a 

NR 09, foi constatado que os trabalhadores 

da respectiva função não estão expostos a 
riscos físicos, químicos ou biológicos. 



RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS 

FUNÇÃO AVAUAOA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
P NTOS 

11

N' E 
LOCA A A OEINADA DE TRABALHO 

GERE 
ADMINISTRA 

Gerencia, coordena e monitora as atividades 
na empresa, orienta diretamente sobre 

vendas, admnistração de materiais e 
recursos nos e auxilia na qualidade dos 

produtos oferecidos, 

Computador; fotocopiadora; 
máquina de escrever; 
telefone; materiais de 

escritório. Veiculo 
automotor. 

Sala com cerámica primeira linha 
Cor branca, paredes de alvenaria, 

rnassadas e pintadas na cor branca, 

i Climatização através de ar 
condicionado 12.000 btus. Iluminação 

através de luminária branca. 

De segunda à sexta - 08 
) horas diárias. De 08:00 

às 12:00, e das 13:00 às 
17:00. Aos sábados - 04 , 

(quatro) horas diárias. De 
08:00 às 12:00 

RISCOS ERGONÓMICOS 

AGENTE 
F 

GERADORA 
TIPO DE 

.. 
X StÇA0 

POSSIVEIS DANOS 
RESULTADO D 

AVALIAçA0 
T 

Ei C 
S P 

P P 
NTAÇÂO 

GOMA 

vvimento 
repetitivo 

Atividade por 
digitação no antebraços) 
computador 

Ocasional e 
Intermitente 

Tendinites e 
tenossinovites 

(inflamaçoes nos 
tendões de mãos e 

dores 
articulares e na 
coluna. Doenças 

como diabetes ou 
hipertensão, 

Media de 1.000 
toques reais por 

hora, 
Máximo de 8.000 
toques por hora. 

N/A 

Segundo  a NR-17, recomenda 
uma pequena pausa de 10 min 
a cada 50 min de digitação para 

que o trabalhador possa 
realizar exercícios e 

alongamentos. Realizar 
treinamento sobre a 

importáncia da pausa e da 
ginástica. 

Elaborar peças gráficas. 

IMEDIATO 30 
D1.0, 

1 e 2 
Tempo efetivõ de 
entrada de dados 
por dia: 03 horas 

Máximo de 05 
horas por dia, 

ffismlnamermto 
Iluminação 

artificial 
Intermitente e 
Permanente 

Fadiga visual, 
desconcentração. 
erros, dores de 

cabeça. 

600 lua 
500 lu* à 1.000 lux 

(NBR 5413) 

Ambiente 
encontra-se 
devidamente 
adequado. 

N/A N/A 

----



RISCOS DE AU) ES 

IT 
TIPO D MEDIDM DE CONTWJI r N tfløLU A PRAZO PARA 

1MPLANTADA 1MPANTAÇÂO 
CATEEORA 

DMO 

Possíveis 
viagens, 

deslocamento 
, Acidentes 

lesões 
Veículos revisados 

Orientações e treinamentos 
 sobre as Leis de Trânsito e 

Acidente Ocasional e 
veiculares, anualmente, airbags, 

tráfego, conscientização ao uso 
trajeto 

de visita aos 
clientes, 

intermitente 
corporais, fraturas. 

Concussões e 
freios abs, cinto de 
segurança, pneus 

30 dias 
do cinto e condução 

2 e 3 

atendimento ao 
público alvo 

desmaios. calibrados. respeitando os limites de
velocidade, 



Processo:1.~ ãr7it 
Folha: Cci 
Rubrica: 

RECONHECiMENTO DOS ffi C 5 AMEI ENTAIS 

• 
FUNÇÃO 

TÉCNICO APLICAD R 

• 

De acordo com levantamento de riscos 
realizado no local de trabalho e conforme a 
NR 09, foi constatado que os trabalhadores 

da respectiva função não estão expostos a 

riscos físicos ou biológicos. 



ONHECI ENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS 

AVALtADA 
DEStNVOLV&S 

EOUtPAMENTO 
PItODUT0S MANIPULADOS

WCAL ø TRABALHO TtMALHADORES NA J0ItNADA 4X TPMAIHO

TÉCNICO 
APLICADOR 

Responsável pelo eliminação e controle de 
pragas, insetos e microorganismos. Sanitiza 

terrenos baldios, residências, prédios 
comerciais e órgãos pUblicos. 

Pulver or; polvilhadeira; 
termonebulizador; 
atomizador; pistola 

plicadora. Inseticidas; 
osóls; suspensão liquida; 

pastas. 

Ambiente externo, residências 
privadas, predlos públicos, imóveis 

2 
empresariais, terrenos e lotes. 
' Banheiros, salas, galpões. 

De segunda à sexta - 08 
(oito) horas diárias. De 08:00 

às 12:00, e das 14:00 às 
18:00. Aos sábados -04 

(quatro) horas diárias. De 
08:00 às 12:00 

RISC ER ON C 5 

fil 
IVE CONTROLE 

4:1'44)0 

 
NR, PRAZO PARA CA6Offi

, IMPLANTADAS AC DANO 

Alças nos 
equipamentos de 

t siorço tisico e 
Postura 

inadequada 

Manuseio dos 
equipamentos 
de aplicação na 

sanitização 

Intermitente 

lendinites, dores 
lombares, dores 

musculares, dores 
articulares e na 

coluna, Cansaço, Elaborar 
fraqueza. 

aplicação para 
transporte, 

distribuição de peso 
e correção de 

postura. Carrinho de 
mão para 

Pausas de 10 min a cada 50 min 
para descanso e hidratação, 
Realizar treinamento sobre a 
importância da pausa e do 

manuseio dos equipamentos, 
peças gráficas. 

Fornecimento permanete de 

IMEDiATO 30 
DIAS 

transportes dos 
materiais e 

equipamentos, 

agua fresca aos técnicos. 



Produtos 
químicos 

Produtos 
químicos, 
pesticidas, 

Inseticidas e 
suspensão 

líquida, 

Intermitente 

Dermatites, 
alergias 

respiratórias, 
irritação ocular e 
nasal. Tonturas, 

cólicas abdominais, 
náuseas, VÔMItOS. 
Dores de cabeça. 

RISCOS QUIMICOS 

Contato
indireto com 
os produtos 
químicos. 

Utilização de EPI's, 
sendo estes: máscara 

com filtro, luvas 
nitrílicas, botas de 

borracha, macacão de 
pvc e óculos 
protetores, 

Treinamento sobre as maneiras 
corretas de aplicação, 

fornecimento de pomadas de 
proteção à pele, revezamento 
entre os apticadores, utilização 
de recipientes adequados para 

descarte das embalagens. 

90 DIAS 2 e 3 



RASCOS DE ACLOENTES

GEADO RA 

Mover 
prateleiras e 

armários, 
objetos e 
móveis. 

DE 
EXPOMÇÃO 

POSSIV NO 
T CO T A 

SEREM MP1ANTADAS 

Fornecer kit de primeiro 

socorros para eventuais danos, 

PRAZO PARA TEGORIA 

IMPLANTAÇÃO DANO 

Projeção de 
objetos 

Ocasional 

Escoriações nos 

pés, pernas ou 
, mãos. Hematomas 

roxos superficiais 
nas mãos e braços, 

Botas de borracha e 
macacôes de PVC. 

90 DtAs 



Processo: -.7o2,,

Folha: 
Rubrica: 

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS 

FUNÇÃO 

VENDEDOR 

De acordo com levantamento de riscos 

realizado no local de trabalho e conforme a 

NR 09, foi constatado que os trabalhadores 

da respectiva função não estão expostos a 

riscos físicos, químicos ou biológicos. 



RECONHECIMENTO DOS RISCOS A E NTAIS 

IN 
A AL A A 

V ., i".;A!, N tiL 
R I 

t. 1-

fl[ 

N E 
A AD 

NA UNÇÃO 
1ORN 

VENDEDOR 

Realiza a venda de serviços através dos 
meios de telecomunicações (computadores, 

telefones, aparielho celular) e yisitas física 
aos clientes, Comunicação entre a empresa 

e o público alvo. 

Computador; fotocopiadora; 
máquina de escrever; 
telefone; materiais de 

escritório. Veículo 
automotor. 

Ambiente interno - cerâmica cor branca, 
paredes de alvenaria pintadas na cor branca, 

Climatização através de ar condicionado 
12.000 btus. Iluminação artificial e natural. 

Ambiente externo - residências, predios 
comercias e instalações públicas. 

De segunda à sexta - 08

o) horas diárias. De 08:00 
às 12:00, e das 13:00 às 
17:00. Aos sábad $ -04 

(quatro) horas diárias, De 

08;00 às 12:00 

AGENTE 
GERADORA E O A 

S V I A 

RISCOS ERGONÔMICOS

ID 
R ,F 

_I N A 
t P ANTA!) IMPLANTAÇÃO

Z R ' ULTAD A 
AVALIAÇ O 

I N A 17 

Movimento 
repetitivo 

Atividade por 
digitação no 
computador 

Ocasional e 
Intermitente 

Tendinites e 
tenossinovites 

(inflamações nos 
tendões de mãos e 
antebraços) dores 

articulares e na 
coluna. Doenças 

como diabetes ou 
hipertensão. 

Média de 1.000 
toques reais por 

hora. 
Máximo de 8.000 
toques por hora. 

N/A 

Segundo a NR-17, recomenda 
uma pequena pausa de 10 min 
a cada 50 min de digitação para 

que o trabalhador possa 
realizar exercícios e 

alongamentos. Realizar 
treinamento sobre a 

importância da pausa e da 
ginástica. 

Elaborar peças gráficas. 

IMEDIATO 30 
DIAS 

1 e 2 
Tempo efetivo de 
entrada de dados 
por dia: 03 horas 

Máximo de 05 
horas por dia. 

Iluminarnento 
Iluminação 

artificial 
Intermitente e 
Permanente 

Fadiga visual, 
desconcentração, 
erros, dores de 

cabeça, 

600 lux 
500 IUX à 1.000 lux 

(NBR 5413) 

— 

Ambiente 
encontra-se 
devidamente 
adequado. 

N/A N/A 



RISCOS ACIDENTES 

FONTE 1PO Ok 
X oçÂo 

POSSIV ISDANO 
MEDIDAS i Q.)41-fio E 

XISTEN1t 
M DIDAS DE CONTROLES A PRA PAIA 

SEREM MPLANTAOAS IMPLANTAÇÇ. 
TÇ()A

DANO 

Acidente de 
trajeto 

Possíveis 
viagens, 

deslocamento 
de visita aos 

clientes, 
a endimento ao 

público alvo 

ional e 
itente 

Acidentes 
ekulares, lesões 

corporais, fraturas. 
Concussões e 

desmaios 

Veículos revisados 
anualmente, airbags, 
freios abs, cinto de 
segurança, pneus 

calibrados. 

air ntçoes e treinamentos 
sobre as Leis de Transito e 

tráfego, conscientização ao uso 
do cinto e condução 

respeitando os limites de 
velocidade. 

30 dias 



Processo:-~ 2f, 
Folha:  "105 
Rubrica: 

RELATÓRIO ANUAL DO, PPRAEXERCÍCIO 202 

Prioridades (escalas de principais cos) 

Em virtude da avaliação realizada, ficam estabeleddas as prioridades de 

prevenção das seguintes situações de riscos: 

a) Ruído; máquinas, equipamentos e fer 
trabalho, 

a em uso durante o período de 

b) Riscoergonômico: trabalho físico pesado, posturas incorretas, posições 
incômodas, realização de movimentos repetitivos, relacionadas ao trabalho 
realizado em diversas funções. 

c) Riscos de acidentes: arranjo físico, edificações, instalações elétricas, 
máquinas e equipamento de proteção contra incêndio e EPI inadequado. 

Descrição das medidas propostas 

Ruído contínuo; 

Medidas relativas ao trabalhador: 

Fornecer protetor auricular tipo plug ou concha e orientar quanto à 
obrigatoriedade e uso correto dos mesmos, 

Medidas relativas ao ambiente e fonte eerador 

Implementar programa de manutenção preventiva das máquinas ou 
equipamentos ruidosos a fim de limitar os níveis de ruído produzidos. 

Riscos gonõrriicos; 

Medidas relativas ao trabalhador; 

Informar através de treinamentos quais tipos de doenças as posições 
incorretas e incômodas possam causar saúde dos trabalhadores: 

Estar sempre atualizando as máquinas, equipamentos e ferramentas de uso 
dos trabalhadores, de modo a estar sempre buscando inovações que facilite o 
trabalho. 

25 



Processo:  2o-e,LOW:2,91/t
Folha:  o 
Rubrica: 

Riscos de acidentes; 

Medidas relativas ao trabalhador: 

Estudar o regime de trabalho intermitente com periodos de trabalhos e repous
previamente definidos. 

Medidas relativas ao ambiente e Fonte geradora: 

Manutenção constante das instalações elétricas, substituição de lâmpadas 
queimadas e fiação com defeito. 

Manter o fornecimento de equipamentos de proteção individual — EPI, fazendo 
o controle através de planilha de EPI. 

Orientar quanto à obrigatoriedade e uso correto dos mesmos. 

1. Medidas de controle 

O controle dos riscos ambientais se fará com a adoção de medidas 
necessárias e suficientes para que eliminação ou redução dos riscos ocorra 
primeiramente na fonte geradora. 

As medidas de controle a serem implantadas devem obedecer a seguinte 
ordem hierárquica: 

Medidas de caráter coletivo 
a) medidas que eliminem ou reduzam a utilização ou a formação de agentes 
prejudiciais à saúde; 
b) medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes 
prejudiciais à saúde: trabalho; 
c) medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no 
ambiente de trabalho. 

Medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho 

Utilização de EPI 

1.1. Medidas de caráter coletivo 
No presente trabalho foi realizado o reconhecimento e avaliação qualitativa e 
quantitativa dos riscos ambientais em todos os postos de trabalho, devendo ser 
adotadas as seguintes medidas de controle coletiva sugeridas PPRA, As 
medidas coletivas devem ser projetadas e implantadas por pessoal qualificado 
e responsável com comprovado conhecimento técnico no assunto. Após a 

26 



Processo: ar-~ 
Folha:  e'l.cf.q_ 
Rubrica: 

implantação de qualquer dispositivo de proteção. o responsável deve emit 

uma Anotação de Responsabilidade Técnica 

1.2. Medidas Administrativas ou de Organização do Trabalho 

As medidas administrativas ou de organização do trabalho sugeridas são as 
seguintes. 

a) Manter o ambiente de trabalho sempre limpo, organizado e sinalizado; 
b) Renovar a sinalização de segurança, conforme detalhado no capitulo 5 e no 
cronograma: 
o) Treinar os trabalhadores sobre as normas e procedimentos seguros de 
trabalho, informando os riscos existentes nos ambientes de trabalho, de acordo 
com o cronograma de metas e prioridades. 

1.3. Programa de Desenvolvimento e Treinamento 
Todos os trabalhadores deverão ser treinados sobre os riscos ambientais que 
estão expostos e a importância de sua prevenção. O programa será 
desenvolvido durante todo o ano, dando ênfase aos seguintes temas: 

a) Noções Básicas de Segurança e Higiene no Trabalho; 
b) Equipamentos de Proteção Individual; 
c) Riscos Ambientais, 

1.4. Equipamentos de Proteção Individual 
De acordo com o item 6.2 da NR-06, a empresa é obrigada a fornecer aos 
empregados, gratuitamente, EP1 adequado ao risco e em perfeito estado de 
conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias: 

a) Sempre que as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis 
ou não oferecerem completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho 
efou doenças profissionais e do trabalho; 
b) Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; 
c) Para atender as situações de emergência 

A aquisição, distribuição e controle dos EPI's Uti1z8dos na empresa 
compreendem as seguintes etapas: 
a) Seleção dos EP1's tecnicamente adequado ao risco e avidade do 
trabalhador; 
b) Treinamento do trabalhador sobre a maneira correta de utilização, 
conservação e higienização dos EP1's, 
c) Procedimento para distribuição. controle e fiscalização do uso, 

Os equipamentos de proteção individual devem obrigatoriamente possuir 
Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho. 

27 



Processo:  2o2c£COIS"M 
Folha:  1-CD`Z 

Rubrica: 

PLANEJAMENTO ANUAL DAS ATP DADES DO PP - 2021 

ETAPA JAN FEV MAR A R MAl JUN JUL. AGO SET OtJT NOV DEZ! 

Elaboração X 

I 
Apresentação e discussão do 

PPRA 
x

Divulgação dos dados aos 
trabalhadores 

Implantação de ordens de 
serviço, alertando os 

empregados sobre os riscos 
existentes nos locais de 

trabalho. 

X 

Fornecer os EPt's 
, recomendados nas tabelas 

de reconhecimento de 
riscos com prazo imediato. 

x x X x X 

Realizar treinamento sobre 
o uso adequado, guarda e 

conservação dos EPt's 
X x X 

I 

Elaborar peças gráficas 
sobre ergonomia para a 
atividades de escritórIo 

-i , 

Fixar sinalização alertando 
sobre os riscos 'presentes': 
no ambiente de trabalho 

bem como sobre as 
medidas de controle, 

conforme as tabelas de 
reconhecimento de riscos 

Orientações acerca dos 
possíveis riscos arnbientais 

Treinamento de Combate à 
incêndio 

Trernamento sobre plieiros 
socorros x 



CONSiDERACÕES FINAIS 

Processo:1,021,0i4 09e: 
Folha: `1-0 
Rubrica: 

- Os trabalhadores interessados terão o direito de apresentar propostas e 
receber informações e orientações a fim de assegurar a proteção aos riscos 
ambientais identificados na execução do PPRA. 

- O empregador deve informar os 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 e para 
proteger-se dos mesmos 

• Sempre que vários empregadores realizarem simultaneamente atividades no 
mesmo local de trabalho, terão o dever de executar ações integradas para 
aplicar as medidas previstas no PPRA visando à proteção de todos os 
trabalhadores expostos aos riscos ambientais gerados, 

- O empregador deverá garantir que, na ocorrência de riscos ambientais nos 
locais de trabalho que coloquem em situação de grave e iminente risco um ou 
mais trabalhadores, os mesmos possam interromper de imediato as suas 
atividades, comunicando o fato ao superior hierárquico direto, para as devidas 
providências, 

Teresína Pl, 15 de janeiro de 2021 

-WALTER P. DA SILVA 
Engenheiró. de egurança do Trabalho 

CREA: 9102/ DIMA 
/ / 

/THIAdO DO R. LM'
(IMUNIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA) 

CNPJ: 23.960.380/0001-01 
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