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Jornada deTrabalho 
-44 horas eflhnài;e 
'Escalo deTúrnofré-døfiIiidO 

1. CARACTERIZAÇÃO uoEMpREENDgNTo 

11 Identificação da Empresa 
NQme CONSTRUTORA CARQOSO 
CN103J85.7-t910001-73 
CONÍVÇO CIVILGraU deRiQo: 2dpis' 
LIMF5EZÃ PUBLICA 

OLEFA DE UXGOSPitÁLfl 
UMRE!A DE FOSSAE-SIJMJQOURO 

1.2, LocaI&aãd/ Endereços / 
Garitãtos Localização: 

. TV gUbgNcrÓ ALVES FEITOSA, N° 93, CENTRO, aONÇALVES DIAS/MA CEP 65.77-OOO 

Fonte Gpçgjé Eart!\29,18 

Número de 
Empregados 47- 
(IJARENYk$ETE} 

Rghte de Operação 
- Semana-  Inglesa- 
- 

oglesa 
- Turnos t9rnados 



.Jntto4u* 
Ob$tiva 

. Responsabilidades 
4 Desenvolvi mentiu -doPRRA 
5. Prioridades aMetas 
. Monioramsto da ÇE posiãb aosR(scøs 

t Ehasmentó Légal ;AsaljaÇãéAmbjentaT5 
:a 

 

Metodotiugía, e instruméjitalUtlWzado 
9. Da R6sponsabilidàdes 
1.0. Encerramento 
11, 0bergçestnupoflnte$ 
i2.Avalisçes ÁiitientaÏi 

S, Elaboraço 
14trbnogtám SAtMdades - - 

E$e programa toi elaburado deAcotdo,corn adire?dã bVaMçb dtNR'-9, eátabelSídt 
pela Portqria SSNIJ  25/ 94 Cde 29 12 94, DOU de 30 1 94, rëpubhcad em 15 02 95) 
M çcies; doPflÁ devem ger desêpvoMdasnoàrnbitó-de cada,estsbélecirnento da empresa, sob a 
responsabilidade do eniprdíâdqr,  com a partibipação dos:trabalhadoS, sendo sua. abrangência e 
profundidade dependentes das características dos-riscos e dasnecesída4es de:cqntfle. 
O PPRA 4 parte integrante do coruntp mais amplo das iniciativas da empte$a no esrnpo de 
presrvaç56 daisaUia da integiidsdd dos trb&hadbresrdévêndb Mtarartiõuladdcõm as:dértiais 
norma de Segurailça e Medtcina do Trabalho, em particular com o Programa de Controle Médico da 
'5ude Õuctonal -PCMSO. 
Seu objetivo e fornecer 114rametros1egais e tepmcos considerando -a proteção do mio ambiente e 
dos recursos naturais, através 4a entecipação, reconhecimento avaliação o consequente ,controle: 
da ocorrência dos Riscos Ocupaclonis ejsteotes ou que venham â existir no aibientê deztrabalbô 
No PPRA estõ expostsSs partidulridadese ca a-setor do estabelecimento, asméquinas eos 
equipamentos instalados, aafUntdes êxeróidas e os trabalhadoresexpostos,a caracterização -das 
atividades doserivoívWas, as medidas de- controle e a proteção utHi2ad_ o reconhecim-ent9  e- a 
avaliação dos riscos ambientais eItntes; bem como, as obsei'Vaçôe & têoMendaçôeS 
pertihentes. 	 - 
Para efeito desta NR, consideram-se ris'oS ambientats os agêntes, flsicos}  químicos e biologícos 
existentes no an1b1ene de trabalho e que, em função de sua iiatiireza cõneentração ou fntenidadg 
:S tempo ele expõsição,- sãatnpazea dá,  •causar danosa sagde-dó:traiador. 
Consideram se agentes físicos as diversas formas de erjera a que posarn estar expostos OS 

trabalhadores tais como ruido, vibrações, presses aporrnis, temperaturas extremasi  TadiaØes 
lonlzantea radiaçôes ho tonlzabtQs, bem como o infra-som-e o ultra-som 
Oonsideram-ss-ageuitesqiiímicos as sUbstâdias, cõmpostosou produtos que possam penetrar no 
organismo pela via respirat6yia tias'formas de poeiras fumos névoas, neblinas,gases ou vapores, 
ou que, -pela natureza. da -atividade de exposição, possam ter contato ou ser Absorvidos peío 
organismo àtrav4s da  pele :ou, por ingestão. 
Consideram-se agentes biológicos: battérias fungos bacilos parasitas, protozoarioS vírus, eta 
No Programa de P'revençãb de Riscos Anibientais - PPRA constarão, no mínimo, a seguinte estrUtura 
- Planejamento anual com Informações sobre metas, prioridades ecrotipgtama; 
- Estratégia e rhetodpíogia daço: - 	 - 
-Forma de registro, rpàrntten:çâo MIvulga?ão ddsdãdos 	 - - 
Perioditdade4íbttrià dê aiiêãõdo:dësSvojviinentodoPrograma. 	- 	- 

Se a êmpres posuirCorniasào Interna de Prevenção  deAcidenes -'CJPA, este Programa devera ser 
discutido em reunião e  cópia anexada ao livro de ATAS. 

4 



Deverão ser adotadas medJdê netessáríàs e suficientes para 4 êIiinçãp ou controle dps. ri 
-ambiêntais sempre que forem veriticaas-umaou maisdas seguir" atuøs; 
- Identificação. tia fase deantecipação, dé risno potencial à:saüd; 
- Cptistato, ra fsS reoonheóímanto detcosvidehteà-sêúde. 

Quando os resultâdõs das, avaliações: quantitativas da exposição dos trabalhadorêexcederem os. 
valores dos limites previstos-nat4Ri5 ou, nausêndia destes, os valores dos Jimites de-exposição 
ocupacional adotados pela ACGIH - Amer ican Conference ol Governmecftal Industrial llvenlsts  ou 
aqueles que venham a ser estabeleoido em negociação colenva de trabalho, desde que mais 
rigorosos da qae õs-õUtétiút téànióà4dgaisestabelecidot 
--Quando, através4o controle médico, ficar caracteriado-o nexo causa] entre danos observados. na  
saude dos trabalhadores e a situação de tr.abatFo gque eles fcamexpostos 
As informaçMÊ tcnicas e administrativas tais como PPRA, Laudos Ambientais, Mapas de Rjsco, 
relação defupcibofl4rjos  expostos a  agentes nocivos com as respêctivas-funç*eS ?setores, bem çomo 
outros dados pertoentes deverão permanecer disponíveis Para consulta pela CIPA, trabaLhadores e 
amis interessado comotarnbénj, para-eQetitüal fisealiaçt pélas  autoridades competentes por 
petTõdo mínimo-de 20 anos,  
Qs-fuhcioná?S serão avisados através de circular ou quadro de avisos, -  quto'PPRse encontra a 
sua disposição para sempre que acharam necessário cÓtsultá-lo 
0 documento - tYe ê -suas ávaliãoês anuais serão mantidos êrfl :aÉqul90 próØo em ordem 
cvdpo16gjbajutGqorn todo material refêntêk Niglené. é:$aUrança dó Trabalhd. 
Dêverá ser-efetuada, sempre que: necessário -e pelo menos -uma vez-ao-ano, uma análise global do: 
PPRA para avaliação doseu desenvolvimento e realizaçc&dos-ajOstes necessarios e estabelacinjen'tc 

-novas meta epriridades 	 - 

Vjsahdcl preservar a saúde e a integridade fisica e mental de seus colaboradores e cumprir a 
legislação, -a empresa- vem- apresentar a prograrna elaborado -espcifipmnte para ela. Esse 
Programa foi elaborado corri ppiUcipação dos funcionârios qut-, de maneira ativa, colaboraram com 
relatos e -dernonstraçôes de ssLjs métpdos e rotinas de trabalho, bni como, apontando e sugerindo 
formas dê contTol. 	 - 	- 

O PPRA e de fundamental conceito participafivo, todos devem Oplaborar, e suas res 
básicas-são as seguintes; - 

PELA- ELABORAÇÃO 	 - 
- Equjpe-Tédnioá da CONSTRUTOPA-CARDØ&i- 

ôns ilkjadë 

DIRETORIA 
O reapoflsáv& pelo dessnvolvin-iento 'do PPRA será o ptóprio responsável pela empresa, ao ual 
caberá coordenar o seu desenvolvimento e a decisão para execução das medidas que se tornarem 

- necessárias, -a fim de- se atingir as metas aqui -estabelecidas. Desta forma são de -acm 
responsabilidade: 	 - 
Permitir e incentivar a participa 	detoclqs ostrabalhadores 

- Proporcjoar condições matei4atsDara a reahzação dastarefas 
arritjr efetivacSboraçãtcta da um profissional:de segurança-dotrabalho pata 	-- 

coordenação Øacõmpa  rifle mer1toddfrrogrènia. 	 - 
-Comprovara  realização das atividades proprrstas noPrograma 

- Manter os trb&1-l»dores informados sobre,,,o desenvolvimento, doPrograma. 
- Eêtabølebêr &PPR&Qomo- tMdade permanente napresa 

OlPk-tCMlSsO lNTE-RNAEEVNçcpg AlPENTE&bÜ-EMP-REGAPQ DEStNAbÕ:) 
- Participar com pelo -menos um membro, tn todas as reuniões parátirealização e 
aaorpatihamento-dbprQgraifla, 
- lncenZivarepromõVeP a participação dos trabalhadores, com-sugest's o opin'iõeS*relativasaos 
'aspectos 	de saúde esegurançtnotrabalho. 	- - 	-. - 	 - 



aqter,rntoijubtdcemaehpresaõrabàlhadóéiaformadssobtdeSnvOvftflentôde 
Programa. 

TRABALHADORES 
- Informar aua chefia imediata stuaçes e ocorrênQtas segundo sua opinião, que irtkquem 
riscos à sua saúde-a daseuscomppnhêfros. 

Coíabotarqoma coordenação do: Prõgarna apontando riscos e-  dando augéstaes-de corYeãodos 
racismos. 
AcomanhatodesenvoMmento do Programa, atraves tias informações $a empresa edaCIPA. 

-Ôbédecer àsdeterminaçóese normas dÊs@gurja 	 programa,  

O PPRAem 	 alir,da fotp)ãnjais braflgette:possfvet-ede? 
acordo com a necessidade, toda e qualquer causageracíora de doençaw acjdetes e desconfortos 
de trabalho, nestes- aspectos, indo: aJrn das análises de agentes químicos, f-ísiOo e biÕ16cos, 
oriundos de1Çm 	oQ odirata 	nØIrêt% do. 
- Processos e Métodos détrahalhG 
-Matei'ais, Produtos-e'Màtéris7Pdbas utilizadas-notrabalho. 

AaibterttestMese realizam-ostrabalhos, 	 - 
Na fase seguinte, estabelece as recomendações e osiilétcidos de controle ebompaohameTitO das 
melhorias propostas, dentro de prazos preestabelecidos contorme a disponibilidade conjuntural da 
empresa porem, sem deixar de observar a necessidade oriunda dos riscos detectados 
a PPRÁtqi idealizado: omó um -agente- orgriizacionakda poiifica de segurança a saúde- dos 
trabalhadores, envolvendo toda a estrutura da empresa e seuscolaboradores, e como tal trapola 
tuaJquercôndlç'o hrnitantede suas Iniciativas.. 
O DeaenvoMmento.dd PPRAserá iwprenientadorøtineirpméhtê da seguinte forma: 

AN-TECIPAÇAQ Necesaidádede b:uscet / idamiíicst: os potenciais de-  risco à saúde -antes que -um 
determirado processa seja lmplememado/oúodlficado ou novos agentes sejam introduzidos '° 
grflbiente. 

IRtCONHECIMENTO DOS RISCOS-tOonsiste no, Ie»ahtatneito das Áreas ÕbstóS  de Trabalho, Õom a - 
finalidade de identificar os nlétQdos e processos de trabalho em-4uestc, as operações de rotina, 
intermitentes e  evetuis, situqões e. horarlos críticos os agentes ambientais existentes e a 
eXposiço dos trabalhadores a estes atente; a existência de proteçües individUais e col4tivas 
a adequação destes equipamentos de protpção e  a interaço dessas -Variáveis com os agentes 
rambieritãiâ verifidacibs. 	 - 	 - 	- 
Pata este- levantamento realizou'se 'fflquérifo-riMinar'\ duraas,o;qual,- tivernoaa:colàboraçab do 

essoal -dasáreanyoIas o das respedfLvaa chèf lãs, 
Esta Taeserarevisa4&anpa1menrepu qUando-da necessidade-dealterações no processo, layout ou 
nos equiparflefltØ 
Utilizamos, riêsta fase, a técnica denominada Análise-Preliminar de Riscos para Higiene Ocupaclortal 
(APR-HO), a qual descreveremos a seguir, qye nos permiti registrar os riscos encontrados tgràduá-
lost?i nível de prloridades-deaçq. 

AVALIAÇÃO,  - Esta fasedonsiatetia avaliação 
da Reconhecimento Em busca do maior iídnieto posfvel de informação obfe as pøndiçõãs 
existentes en'i nosso sistema produtivo, opta pela elabQyação de Avaliaçãp ArtflÀantal, a fini de 
Vüah2rrbbsacondiçõessxistenes nos dverssstore5dempresa. 	- - 	- - 
Está Aváliéção Ambiental prioria 
- Comprovar o controle da eposição pos-9genteÈ aos-agente ambientais verificados owa inexitência de risco a 
ãaude: dostra bal hadores. 
- Dimensionar a exfzqslço dostrabalhadors. 
-Subsidiar -o equacionamdnto dás medidas ded&itPole;. 
Esta fase se repetirá a cada avaliação anual do Programa ou quando da implantação de medidas de 
controla, ou, aindde acordôcom o. - 	

- / 



P1TO 

ARDGSC• 

C(NtROLE- Eliminação ouminimizaçãodos poteitciaisde exposiçãoantécipados, reconheciido 
avaliados no ambiaisde ttàbalhacoflsidetdo 

como, objetivo de manter os ambientes de trabalho, dentrode condições adequadas (salubrese 
seguras) à realização das atividades laborais dos trabaJhaclores da empresas, após arëeiizaçào 
das fases de reconhecimento e avaliação,  cabe estabelecermos me{às e prioridades de ação 
Para o estabelecimento das prJoridãdesdeação e tiíatás deste PPRIA, UUliinies atébn(da (Análise 
-Preliminar delisco pará -lig(êne Ocupacídnal - APR-H0), queconsisteem estudo detalhada de:todos 
os nacos ambiantais existentes nosistema produtivo 4a empresa A Priotização para ,as rtlbdtdas de 
controle e:çoobedecráaseguintevrdem: 
Potencial de lesão à aud e integridade física dotrabalhadar.  

--tempo de exposição aoriscti. 
Ntrnierosde-fjjpcion&ios expostos Oorisca.  
Casos cpnfigurados nexo causal entradanos constatados na saude dos trabalhadores e as 

atl*IadesdeséavoMdas pelosmesrnos). 
Pare um. corretoentendimenW desta Análise ãimporta»te dSinlrmos guns cbflcejtosbfcoS 

$CO 	uma -ou mJs:ccxpdiçõSde unia QariveÍ, cbrn:o potencial reessátiô 4e õausartnês. No 
casa da APR-H0, podemos çonsiderr risco edmo sendo a existência -deã ágSitês amblentàis, 
(Químicas,F%icps Biológico)déif&odo sistema produtivo da empresa. 

PERIGO expressa uma exposiçorelØtiva a qi risca, que favoreçQ a sua rnaterializaçãdm dapo 

LIMITE DE TOLERÂNCIA - encenttâçes rntirnasque. aproxlrtiadamefttertodos'os trabalhadores, 
poderhiserexpdstõs repetidamente (dia após-dia) sem afeitos pçejudiciSflsúde. 

VALOR TETO - concentração que não pode ser eceddà dU?antelnehhurn  mi rnento datpogiçãd do 
trabalhador. 

lH(lmediatalybaôgeroüs for l-tealth and LífeHnoncentraçãc imediatamente perigosa ã. 
44dWSald 

DANO - é aseveridade da lesão4 	 &nidEi, 
perda de controlãsobre deterrninadpríSÓõ. 

NÍVEL DE AÇÃO 
Côrresponde a uru valor a partir da qual ,deverri ser inçiadas medidas preventvas de fõrma a 
mfnfmizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientas ultrapassem os ftmttes de 
toIerãiiola 	 - 	 - 	 -- 	- 
Agentes- Químicos OS% do t% jtmité de-tlrâoóia) 

:Ruído dose Q,5 (dose sUperior a 50%), conforme críterio estabelecido na NP ,15, Anexa 1item 6 

• CATEGORIAS DE RISCO 
As definições para classificação quantoã categorias não esgotam todas as alternativas, mas apenasr 
serve de orientação para a classicação dos riscos com relação à gravidade de suas  consequências, 
cabendoao bom senso -técnica a 

-:Lêve 
orúrõle'd rotina)  

Paraltuaç6es não avaliadas qiantitativ.amente 	 - 
Quando o agente não representar risco potencial d 	-a dano ssuc4p nas cendições usuais, descritas 
na -literatLiraou poda representar apenàsWuMçàode:dèsdonfortoe nàode riõo. 
Quando as cQndiçõe,8 detrabsllio aparàntebõtrespondetem às do-Eteni anteripi\  

7 
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- Rara situações av!iad& quantitativamente, 
Quando o agente fondentificado, mas e quantitativamente desprezível frente aos criterios tecnicos, 
QuajdaoagÕnte eëncõntr sobcõntrol*t4crico e abaixo do: nívelde ação. 

:Il_Moderado 
(controle preferenciaíemonitbraníentc) 

Para situações nãoievaliadãs 4MãntittiVameYítê 
Quando obnterepts&ntatScmoderàdoà sadds, nas condições usuaisdescritas na literatura, 
àemeitos agudos. 

Quando p 9 genfe. rifrd possui- LLTalørketo; e cValdirde Uf médlà põrtddrada é cbnêláerveImédte 
alto (entqsde pm). 
Quando não há quêias-áparerÍte.rnente relacionadas aornzo agente. 

- 'ara situaçõês availadasquantitativarneflte 
A exposição se encontra sob controle tecnlco e, aclime do nível de ação, porém abaixa do limIte de 
tolerância LT). 
A exposição enøøntrassob controle éacima do Umitedatoletâricia,.pordni abaixado IDHL 

jLSéro 
(controle prioritárIo) 

- Para si açõanãbøvaIiads qiiantftatNarnSífte 
Quando o agente pode causar efeitos agudos, possui LT valor-teto ou valores de 15 muito baixo 
(alguns ppm). 
Quhdb as práticas operacionais e as condições ambientais indicam ajaíêuite descontrole de 
expoSiço. 
Quando não ha proteção cutânea especifica no manuseio de substânojas com ruotaço pele 
Quando há queixas esr*eíkas e.- Indicadores biológicos de exposição -eedidos(vIde PCMSO). 

Pata iituaes aïaliadasquantitativamente 	 - 
A exposição pão se encontra sobcontrole tècnuco e esta acima do LT media ponderada porem 
abaixo do 101-ILou do valor mtrno-ecflaloçteto. 

lt -$vprç 
(controle de- ürflncia) 

Para situaçõeanãaavaliadas quantitativamente - 
Quando envolve exposião,.se-rnonttoie, càVtpflOpicO. 
Nas situações apayentés Øe risco grave-e Iminente. 
Quando o agente possui efeitos agudos, baixos LT e IDLH (concentração irnêd(atemente Øerugoe a 
saúde)ê aspráticás-operacionais e a situação ambiexltal indícaril aparente descont?ólbdeexp6&çãÕ. 
Qundoas queixas-são especificas e frequentes, com ndjcadóres biologicos de exposição 
expedidos.. 
Quando 	 asjjbstâhcias com notão-Øêe. 

- Parauaçéã;ayftadas:q.yantitátJvmécte 
A expoaição- hão se ericontta sob controle técnico e esta acima do valor teto/valor máximo/ IDHL 



MIMU  
A sistemática de monitora,iento. deve ser entendjda tomo Ontacompanhamento, Jma avaliação 
da exposição aos agentese Çiscos apontados PWt8Tt0r  podem edevemserefets.do duranttodas 

- ,w-etapas do-PPRA: 
Na fase de RECOtSIHECÍMENTO auxilia na determinação de metodoIoa utilizada para execução 

dofeco'1Iteb[rnento 	 - 
- Nafase de AVALIAÇÃO  DOS RESULTADOS Executa toda avaliação para os levantarpeçto$ tjo 
métodos da fase de reconhecimento, e para deteniinarmds as recomendações geraisespecificas 

Na fase de CONTROLE Onde se Sdot s medidas neõessãnas e g,uticiente para eliminação 
rninimização dé-controle dos ristóssn1bintat. 
-O Método de rnonitorttiepito deva ser efetuado de acordo, com os Agentes e osRlsc0s que são 
detectados. Porém, dependendo-da caso , é muito-  importante 	a elaboração. do mopitorarnento 
eeja um LAUDO TÉCNICO, efetuado por profissional tegalmehte hbilitado, que complementara e 

• respaldará decises.e concIijses4o Grupo de Trabalho que desenvolva o PPRA,  

EstaAnáiisë -Ambiental 	fballdadøt a,tehdiMertto precípuá ãe Içte-vtgent. bem como- 
.constitui um guia qu  facilitara a 	mi o setor administrativo, em 	 m conjunta co os vrrõs setores que 
compõem p nrgapórar adenprsá -aflbxaruÉlàrWcipaldeste 'Laudo, qual-seja,a eliminação 
ou neutralização de possit'sls riscos acentuados de leões mediatas; (à saúde) e de lesões imediatas 
Cnteridadeff&ea) aros-  quais por ventura possam estar 'exposto sks tj*balhadpre,  durante  p. 
SXecUço e suas tarefas laborais tudo em prol do bem estar no seu sisterpa detrabalho 
A intenção pfnmeira na elaboração deste Laudo Técnico ,é fornecer informaçõSs quanto ao controle 
das exposições ocupacionais aos riscos ambierutais inerentes ao processo produtivo, como forma de 
auditoria anual aoPROGRAMA DE PREVEN'QAO PE RISCOS AMBIENTAIS,, a fim da aValiárbios a 
.eficácia das medidas preventMs e corretivas. progi'amádas nó último- Cronograrna -de Ações do:: 
programa, Corno -prevista no DocumehtoBase do PPRA, esta auditoria 'se dayá atrvés 4o. 
Monutriramento dos postos de trabalho e funções desenvolvidas, de forma a fÕrecer-boé 
nformaç6e5 detalhadas: sobre a exposição cjostrabalhadores 

Portanto esta Análise estembasada, principalmente, nas seguintos Normas Técnicas legais:  
-Oansolida,ço-das Leis Øo ftabaIWã -&f.-Lá  tio 6514f77, Artigos155: e'1.57ç -- 
Port SSMTpo Ó3/$S Nh-1 'lDisposiçõea Geeais' alínea 'a' do itemi 7 

- CLT-$eção XUl"t.a,SMVJdadeS 1nsalubrasou Penigosas'Ç ArtBg gi-90; 
- Port. MTE3214/78 NP-1.5 r Wividadés- e Opa aç6esthaiuLres". 

• - Pó?t SSMT rio 2779'-  NRk16-- "Atividades -a QpragõêsPàigõSa&Ç 
-CLT-SeQão IV- "Do-Equtpárnento:dePmtsçãondividüal. 
- Port. SSMT no oe/S- NR6 - "Etupamentos:de-'Ptoteção'Individual -EPI'. 
-'CLT -'Seçãav - "Das Medidas Pr 	de MedJcina'doTrabalho", A; t6&ei 
- Port. lksST no 24/944:NRk7'-'PrqrahiadecontroleMédico de Saúde:004pgIdi,onar--PCIVISO". 
- CLT-Seçãpilir 'Ddaórflos desegurançaeMedictna AoTraithg naS ErnpteSa&1  Àit162 
- OLT -Sêção XV- iDasOutras Medidas EspecIais de P!oteção\ ArL200, Incisos VI, VII eVIlI 
- Normas Ttçicas de Hugjene Ocypacuonal iNHt»t1aFUNDACEt4TRO 
-Decreto -SSn dec -- 
-- Decreto 93413/8 . 	 - 	 -- - - 	- 
-'Decreto 1254/94. 

SwcHn a-ea  

Estão embasadas ro dtsÕsitiyo lesal  \'i gente, isto e, na, Norma Regulamentadra n °15 (Nft 15)-
"Atividades e OperaçõesLnsa(Qbres Portaria MTE 3214/78 
As avaliações Interpretações e corxcluseà dizem respeito aos agentes tijeos, químicos, buologicos 
que, porventura, possam causar riscos à saúde, tais como calor e ruído exçesàivos, iíurríinação 
deficiente, poeiras, gases e vaporesacima das concentrações permitidas!  comatamtiem o põssuve( 

	

cottatcr.com  materiaisinfeetocontaglosos. 	 - 
As intensidades dos agentes-avaíuadosobtldos em cada niedição, leram registradas em tabeIq  
• • 	 -'--' 	- 	 - 	 • 	• 	 - 	

- 
- 	

4• 	 ,,t Cdi 
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dè4udã ni4o 	 

Os efeitos dp ruído vão desde urna-ou mais alterações passag,eiras at4 graves efeitos irreversiveis. 
Uni daskeféftõs' maisfàóllmértte demonstráveis &a interferêndia coma cpniunicaçãcora1YQuancto9 
som tem níveis semelhantes aos da voz humana e e emitido nas frqpénCias da Vo4 oua Um 
mascaramento, que podetrápalhsr a exeouãode,trabalhos-qv dpndem da, ernunipaço oral,; 
ou dificultar a aqdiçãb da voz de comando ou d avSo o que pode ser considerado um fatór cpje 
-aumenta a proba$iljdadêd,& apidéntes. 
Em:relàçâo aos Soltos sobre 'ôsistetna auditivo, Stes podem ser de três tipos: 
- Mudança temporana do limiar de audição tambenteonhecida pomo surdettomporáO?. ocorre após 
a exposição do Indivíduo -n ruí4o  intenso, 'mnto por um Curto-  período de tempo, -Isto pode ser 
observada, ria prática, quando, após termos estaco em um loas! barulhento -põr algum teYhpo 
ntamos certa difiouldaçlede audição ou precisamos falar mais alto para sermos ouvidos A condição 
de perØa permanece tempórariàmêrtte, n àüdiçãb normal retorna ap&afguintempo. 
- surdez petrnãnente se, origina da exposição repetida, durante longos períodqs, . -ruídos de 
Intensidade excessiva Esta perda trreverstvel e esta assoolada .a destçQição dos elementos 
sensoriais da audição Deve se atentar para o-fato de que no começo do- processo? as pessoas nào 
percebem a attração, poçqijê esta não atinge imediatamente, as frAq&iclas i.itllizada$ na 
oomuiçaçãç yeç-ba! Enttetáitn, com - o paàsàr dó témpo 'as pérdas ptôrtdem, envolvendo as 
frequências qritiqas pra a comUitcaQãoore1 

trauma acustico e a perda auditiva repentina-aos a exposição a ruido írftenso, causado por 
explosões' ou impacossqnolt$seelaittS. 
Além'dos probJemas suctltivqs, existem outros etéltos possíveis: 

a Sobre o sigtemaperyqsp 	 - 
Mbdffideções das Ondas; éietloeitcefalográflcas 
Fadiga:ii5rvoss 
Rerdàdamemária, irritabilidade' 
Difl,qiiídade em coordenar ideias. 

b)parelha Oardiõycujat 
Hípeikews'ç' - 

- Mo!TiØatodo titmo cardíaco 
Modificação do calibredosvasos-sngueos 

• e) Outrosefai-tõs 
ModWioeàb dó ritnto-respiratótló. 
Perturaões-gastrihtestinais 
Qiminuiço da viãe noturna 

- Difjputdode na percepção das-cores 
- Perda temporária da capadidd wdjtiva 

quaocioivatiamoa:am aYflbientê,dé-trabalho, Sm 
& a determinação do-tempo de expasição  do trabalhador EstsSe faz nedessatio, peis na pratica,, os 
tãbálbàdõrèStãoexpostpasdifeetõshívéis d fflíd 	 - 

Para-termos uma melhor tepresentação.úasituaãÓ: real, dalcu-sea- dosa de ruído, da-acordo com, 
o determinado pela N941.5;-Anè5<o-1,-itehi 6,,da Portaria 3214dpMTE:. 
Se, durante -a jornpda, ocorrerem dois ou mais peri&Jos de exposição a ruido de diferentes níveis, 
devem ser cbqsideraosos, seus efeitos oomj5inados, de forma que, sea -somadas segujrítøs.freçóes. 
0Ít2 C3 Cn 
-'--+-:--+_-_-+ 	±- 
T1T-2T3Tn 
exceder ' Unidade (Dose i), a ejpwsiç& está ãt;.irRá d limite tIrtõtarncM. 

viéo global -dGssstrnto. 
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Onde:  
Co fr4icao tenipo'total em que õ trabalhador fica expostos um nível daruído esp'edffico 
Tn -Indica a máxima exposição diária perrnissieIa este nível,seguhdo o quadro l. 
CONCEITOS IMPORTANTES (extraído c* NHOO1da FUndabotra) 
INCREMENTO DEDUPLIbAÇÃOÓEIÕOSE (g -<para NHQ-01-adota qa;  entretanto para a N45 
tis Portaria3214 adota-se q5. 

NÍVEL EQUIVALENTE Neq Leq) - lÈ  o nívéi popderadc sobre o período de medça,-qu pode ser 
considerado como alvel de pressão sonora confinupí em regime permanente que apresentaria a 
mesma .erieroa acOsV tóial que o ruído real, flutuante no mesmo parindo de tempo. Me casç dós 
imites de tolerância dNR45. Portaria 32t4/7S(5)j a T6(mula para si*déWmhiaãó *iat- 
Meq tR 85 + 161 log(0,16xt15- ftM.) 
Onde,,  cÍD -dontagem.da dtse 
TM - tempode arnostragem.(ho.s decirnai). 

uAb:ao 1 
UMITgSDE TOLERÂNCIA PARA RUÍDO CONTÍNUOJINTERMLTENTE 
- NJVEL DE RUÍDO -B(A) MÂ(ÍMAEXP. DIÁRIA PERMISSÍVEL 
85 dB-8hora 
aB dB 7horas 
87' dB 6horas 
$& da 5hoas  
89r d4:hoÏas e-  Sõminutost 
90 dB4horaa" 
91 da 3 horas e 30minutos 
92 d Shotàs 
93 da 2ht1rase 40mihuts 
94 d 2ho?as e1rnjnutos: 
95 da 2hràs 

• 9edB-1hdrá e 45míriutos 
98 d ljiora e 13 minutos. 
!OD dBlbora 
i-02 as 4.5  minutos, 

- 104 dá 35rnLnuto - 
1D5d 30rn-inutbs. 
106 dB 25minutos 

Minulpisk  
110.ØB 15 minutos 
12d810rtihutos. 
114 d$ Sminuto.a 
115 dB-ltYuinutos 	- 

Levantamento de dados: 
Medições,. devem ser reaÍiaads.utiIizàndo-Se deoibelímêi&o,devidarnente calibrado, e atenderás 
especificaçõesinernàionaisAN3ÍSI, 
4 1933, IEG 651-79 e IEC 804-65 e a NR.-15 Anexo 1, Portaria 3214/78 do MTE 
M Medições devem Ser realizadas na zona auditiva do trbaIhadçr nos pontos de trabalho década,  
funàq Os níveis de ruído, continuo, ou 11htermiteote, foram Medidos-em deoibei (dB) com a 
instrui mento de medição operando no circulta çie compensação W1  e "O e circuito de çsposta lenta 

Os valores encontrados taxam cõtnpatados:com as Limites de Tolerância constantes, daNR.-15-da 
Portaria 3244178  do MTE em §eu Anexo 1. 
EsÕaIa de intensidade: Efeitos / Medidas 



EFEITOS: 
De 45 ØB(Aa'Ç5çJ(A). No exieteniefõftq 
De 680B(A)El 79 d(4) '= Infeto do esttesse leve, que excita o sistema nervoso autônomo 

sinjpattco, produzrndodesconforto auditivo, maiorvigilância esgitação 
De 80 dB(A) a 85 dB(A) Limite para início, de danos auditivos em exposição permanente sem 

uso ckt. PfÔt%ofAudft{vo. 
Acima de 85 (48(A) Surdez neural, dois limjar rio ouvkjo, lesão de:5 célUlas adiadas e 

possibiBlarIe de perda audi'tivaetn 
'exppiçã perrnánente aS t uso de: Protetor Auditivo. 
MEDIDAS tKISTEF'tTES: 
- De 45 d6A1 a 79 dBÇA) Noeapllq 
-Acima de 80 dB(A) ='como.mèdls pteventiva, aenTpresa forriôceetbrnà dbrígatório o usbdos 
EPI. 
MEDiDAS, PROPOSTAS,  

De4MBÇAJ a7 dB{Afr'Manwrns níveis deruídoabaixo do nível de ação conforme o exØosto, 
;eia NR-09 em seu` artigo 'n°93.6 

Acima de so dB(A) aravés da ptillzaçâo (4e EPI matiter OS niveis de ruido abaçço dd fliyel d ação 
- conforme o expostopela 	- 	 - 
NR09emseusmn1-SE. 
- Doslmetna MêdIdá.preventiva, farriecimento e o uso obngatorio dos protetores auriculares, em 
aterídimerito ao estabelecido na alfnea b do subitem 9 3 Cl da NR-09, Também se faz netessárjp 
realização do dosirilétiade'ruído parataisfuncionãros 

OBSERVAÇ?S: 
- De 45 da(A) a 79-dB(A) Níveis depressão Sõhorâ abaixo do Limite deTolerância€85,0 dB4, nível 
,máximo Permitido para exposições de 8 horas continuas) fixado pelo Anexo a°  Dl, da Nft-15 da 
T'ortaria 3,2I4ØQMTE., bem como níveis abbo-do Nível de Ação (80,0dAfl estabe)écidop,elàN-t 
09 da mesma Portaria. Não há risco de exposição aruído. 
- De SOdB(A) a 85 dB(A) = Níveis de pyesso sonora acima do NíVel de Ação (8Ç0 dB(A)), 
estabelecido pela NR 09 de PorteTia $2,14 (4c MTE, entretant'Y, abaixo do Ltitute de Tolerância (85,0 
dB(A) nível-máximo permitido para exposições de 8 horascontinuas) fixada pelo Anexa r 01 da NR-
i5. da mesma ?tr1à: 

- Acima de 85 dB(A = Níveis de pressão sonora acima do ,Nível de Ação (&O,0 da(A)),  estabelecido 
pela t4R 09 da Portaria 82í4 do MTE bem corno, acima do Limite deTolerâncie (85,0 68(A) nível 
rnáimõ permitido para ççpostçes  de 8 horas tontíhüas fbado pelo AríêXo 1jP 01, da, NR45 da 
mesma Portati. 

?roõèdiúientcÉ ToÚicoá 
- Verificação 'cSbateriaa. 

QalibtàQàô doaparelho. 
- Mêdieaorientativas 
- fluste'dos circuitos dêrespgãte:egidrnpensao. 

TécnigSütil'iaaa d.urarite as. mediões: 
-<Afastamento das,superffciesrefletivas 

Mõdiçãô 	com S mé'quinaemfundonarnehtõ, 
48 S WVÃ  

A expqstçãqao calor é avaliada atraves do 'indice de Bulbo Urpido Termômetro de (obo (IBUTGy', 
de acordo com a NR 15 anexo 3 da Portaria 3214/78 do MTbE, definido pelas seguintes 
equações: 
=Ambiaotes Internos ou Edernoam-  Carga Sdlar 
IBUTG = 0,7tbrr+ O','S'tg 
.>Ambientes E*Srnocom CatgáSolãr: 
IBUTG = OJtbp + 04tb +'o,atg 
onde: 

17- 	 8mme -CO 



9ep0héci&ientae ihépegão-teatfzado. no ibcal:datrbalhoi 
Põniatia 314/t8 ØÇYMTE. 

01 

acordo com Or3flCO 09 a NR€15:da 

  

as atividade dii 	operações nasquais õstrabaIhãdores ficam, expostos a agentes-químicos ã 

ttepnperátura 
- tg= teitpratur -dé glõbp 
tJ*=temØ&attirta de bulbõ seco 
M mediçõs devem, ser efetuadas rio local, ondepermanecet trabalhador. àa!tura.da região dó 
corpo mais t!rrgida. 

- 0 índice de Bulbo Úmido- Grrpômêtro de Globo (IUTQ) *c&tuiado nas seguRfles situaçôas 
Regime de trabalho intermitente póru períodos de descarno no próprio loca! de prestaço de 

serviço, 
- Reg4rne do trablhointrrniteMetdmMeríodo de descanso-  em outro IoÕl (IocaLdë déschó). 
QUADRO PL?1 
REGIME DE TRABALHO INTERMITENTE COM DEScANSQNQ PRÓPtO LOCAL pE-IRABAHO 
(por hora) 
POR TIPO DE ATIVIDADE 
LEVE MODERADA PESADA 
Trabalho -continuo Até20,O Até - ,TAté 2&0 
45 minutostrabaJho 
15 Minutos descanso 304-a 80,e 6'M e 26,0 25,1 25,$ 

O rnputoatrabaUid 
- 30-minutos 4canëôS7flt4-224a294240afl9 
15 minutos trabalho 
45- mïnutosdescanso 3i5a32,2 29,5 a 31,1 28,oa20,0: 
Não:épermitidbotrabalhol.sern40doção de medidas adequadas SootroIe Acima de 32,2 Acima 
de 31,1acima de 30,0 
QUAPw 2  
M kpaJhMM4MO tLit 

30,5 175 
200 30» 
250 :285 
300- 27,5 

26,5 
400 2S0 

-460 5,5 
6oõ: 25,0 

QUADRO N,3 
TPDËATÍVÍ0ADE -4cl/k 
SENtADO EM REPOUSO- -100 
TRABALHO LEVE 
Sentadb, movimentos moderados; çõmbrços --  taco (e,.:- digitação) ---1-25 
Sentado movimentos moderados com braços e pernas (ex ditig - ±50 
De pé, trabalho leve, -em mquinàs bú bancáda,prirmipainiente com as braços 150: 
TRABALHO M0TDEAD0 
Seiltado, mdvirttitos vigorósos com braços e pernas - 180 
De p6, trabalho lave em maquinas ou bancada ç= alguma movimentação - 1715 
De:p6, trabalho modoradoem máquinas ou-bancaü,aralguma rnQvihwnaço 220 

nx tuovrh,entos, trabalho moderao de-levantar ou empurrar sQ 
TRABALHO P'ESAPd 
trabalho intermitqrfl de1evantr,empUrrarou aiiaatarpeso (ex. remoçãocom pá.)-440 

S50.  
Nf 



1 batãcWç!záçãda inaalubridade ocorre -qurido,íotem .iltrapassadqs osIimife de- tolerância;  de 
acordo dom os anexos 11 e:12 da Nk'15 çfalPortaria 3214/78.  

ReconhepiteMoàinsDéção VSlj±ad&no loS de trabalho deÓptd com b nexe 13 da N15 dê 
Portaria 3214/78 dó MTE,com exceção aos agshtes químicos constantes nos Anexos 11 e 12. 
A presença dos agentes quimicps no ambiente de trabalho oferece um rjscb à StIcte dos 
trabalhadores Entretanto o fato de estarem expostos a estes 0gentes agressivos não implicas  
obrigatoriarnante-  que etetrabaIhadÕrês venham contrair aantraçr urM doénça do trabalho, Os agentes 
quíicos1são-epontmdos boMbiêntêÉ-  de trabalha-em forma de: 
Poeiras prQduzidas mecanicamente por ruptura de particulas maiores 

- F.umos:-partíèulassólidas. prduzídaspor corgieneação  dënãfldres wtUcos 
- Fumaças: fumaças; pduds peta cøt)1bLtstø in-co-rnple,ta 
- Neblinas: partícula liquidas produzidas por-conderisaçõ de vàpbres. 
- 'asesi dispersões dê nolébüis-4ue-semituram com o-ar. 
- Vapores dispersões de moléculas no ar, que podem-se condensar para formar líquidos ou sólidos 
em condições normais de-temperatura epresspq. 
Os diversos agentes quimicos que podem estar presentes no ambiente de trabalho, e entrar em 
contato com o organismo dos trabalhadores, pedem apresentar, utria aç&o localizada eu serem 
distribuídos aos dLferentes otgãos e tecidos, levados peb fiwdas internos, produzindo uma ação 
generalizada As vias de ingresso destas substâncias no organismo são. cutânea, digestiva e 
teslrat5 rja, 	 - 	 - 
Para que os agentes causem danos a saúde, e necessário que estejam acima de uma determinada 
conCentração ou intensidade, e que o tampo de eipoaiçdo a eta concentraoão oU intensidade seja 
suficiente. para umaatiféçãt nootva ffestesàgentstbrê o dganirno. 
Vemos portaqto que 6 muito importante determunarmos o tempo real de exposição do trabalhador 
ao agente nocivo, -e quahiõ necessário, fazermos uma avaliação qtatltativa do agente. 

Reconhêotmsotplhspeção jéahdd no local trabalhpaya lia o qualitativa) d - aObrd*m o 
anexo 14 da NR-15 da Portaria 3214/73 do MIE 	 - 

Reconheci 	
... 

nõibcuiffetrba[hÕd&aõørdÓ rtidÃ*7 dáNt.t1dà 
Portada 32r4/78dotMTE - 	-- 	 - 	- - 	- 	 - 	- 

 

- Reconhecirnetoispaâb realizado- hb local de -trabalho deaoot como anexo 8 da NR-15 da - 
Portaria S214/1sdõ MIE. 	 - 

 

Quaíidd -da aSõrjcia de o êfltaõsns í,ormas aciori&s, recorremos às'norflias de ØrdØ4iméï1tó 
preconizadas por inatltuiçõesderenome, que tratarn;do assuntq1aís-como-a "Ameripn Cohferêhce 

overnmentai industrial Hygienist ACGiH, Organização internacional do trabalho OIT e °Natlohal 
Intitufe for OêQopatíonlSafetyandHeaiffi-NOSW.  

 

Séiq de nossa daslJonsábilidade t wàoffiente'ó,teva,ntám 
' 
ânici o svliaç*es døjisoíaiMhtãi 

deteritiinaSs pélaNR9 tNR15 da -Portaria 3214dq MIE. 	 - 
A mhhizaçãõ ey'aa eliminação dos riscos; bem -como deti-iais reomõfldações- registradas neste 
Programa .de Prevenção de Risos Anibientais - PPRA são de responsabilidade, única etâo somente 
da empresa contratante,; caerrdo a esta prover os reeXursos  tanto humanos, como materiais; para-a 
regularização dasTtuaâo. 
Os-prazos estipulados- no Croriograirriediá Ãç6es deste PPRA, para a  mlnjmízação e/ou elimlnaçãã 
dos riscos tdrrn es'tipulatõá. pela póptía Crn presa. 



Este-Pro#arna permanecerá válido enquitatorent niantiØás -as condições : existentes ?ia empresa - 
por ocasião da Vistoriara qugi devsêr realizada no njr);flo  anualmente, Quaisquer alterôes  que 
venham a ocorrer nas atividades, ria píanta fisica e equipamentos, exigirão novas anilseS O 
Prõgrm de PvenQ - PERMO1 digitádo-ho àhv.ersodè todá as páginas. aeQidamèhte -rubricadb 
datado 	stMdo na prhneira 	e ltimã felhã, toiocám6na à disposição para qOaisuêi 
ësarecimenti5s queIefaçamnecessírios 	 - -- 

• O EPI deve sar érncrágadasménte qüándc as proteções oOletiva9 nãb fõrehí etiiiívMsõit 
cfliafldõ es tratalhosforêmêvéhtfàjs.- 
- Qjiatquer' alteração nãmbiehte, produtos, ou. tarefas,, o,  EPI deve ser, novamente, avaliado a 
ade40adb 4oatttb, ao seu emprego, eadaptação 

O EPI, de-  fabricação-nacional ou importada, s6 poderá ser colccadtrà venda, comercia!izad ou 
utilizado cora a indicação do CERTIFiCADO DE APROVAÇÃO -- CA, expedido peto órgão nacional 
oompeteaterntntidSwtegurança eSailde no trablho de-Mirilétérib4õ Tffibiho e Èmprego: 
(itêm 6j-dáNorPlã'R4ulmentadorã WR-06). 

Em complemento aço spocto- legal do EPI, 	'fluidarnental p -treinamento periódico doa- 
traalhadares-para sus  correta utflizaØo, guarda e hgjePlzaçãd, bei-qoo satiil(zao-dfom* 
permanente econtírrua. 	 - 
- É fundamental: a atualiação periódica de toda 	documentação técnica -do respectivo EPi 
fornecida pelos fabricantes, assegurando sua efetiva proteção, como estabelece a I'JS-B 
"Equipamentos de Proteção Individual -PP.  

A empresa devera registrar a entrega do EPI adequado ao riso existente, ssiado pela 
empregado. 	 - 	- - 

Para em 	que con-tyatarn sei-çsiços terceinzados 4 utilizam EPI deve ser soliçitadmi frda 
]rdividçiaj'deOofltrojeçJ&9p[oontroIaro seu'uso correto. 	-- 	 - 

Eiáb:orarOrciensde8lviçQtia Medicina eségutançaxio Trabalt. dé acordo conta- NR-1, dôncb 
cíêncla aToS trabalhadores-quaritoaos riscos profissionais que possam originar-senosIocaisde 
trabalho e os màloapara prevenir e limitartais riscos bem'corpo-as medidasØotadas:pe1a 
empresa para tal fim. 



Jornacia deCVabàIho 	—Segunda aSextardas-S3:0Oàs4TQI - 

Auxilia nawatMdades operaciofiaisdo dpartàrnënto serelaclona õoní tkidàà as áreas ligadasa 
Administrãção de engenftriadentro4e uma erflpsa. 	 -- 

Espeoificãó dós Risco 
Agente - - 

- 
 

- 
Fíici 

850:dB(A) -NíVéld 	- 
Ação: 

Lírnite de 
Tolerâncii. 

Medirias Existentes' 

-Oberyaões/ 
Metodqrigií 

Eventual - 

8:00h 
Método: 
yaJr:ção QualittJa 

Manter os, ntv ad tu Øo -abaidq níyel cie açGoofO!møP exposto ria. 
NR-09em:atigqjp.36 	 - 
No eaplica 
Conatatoif-se niveis da pressão sonota ababca do Limite de Jolerância 
(5,ø-dBÇA) i1vl rMxkild-pertnïtído f*TtaposiçõesCtC 8-h*acøMíhitas 
f&a&o pela Anexa n° 01, da NR-15 da Portarta 3214 do MtE • bem como 
nÇveta abaixo do Nível-de Ação (80,0 dB(A)), estabelecido- pela NR Q9 c[a 
mesma Portaria Quardo há necessidade de realizar afivjdades 9f1 

ambiente de opa.racjona.l, s& fornece ao-contraitadro as ËIsÍ&rn doitra 
medÍdatrotetívas. - 
QSdà de' tnésrnió níiel;-lesã&de mãos e dedos, postura inadequada., 
eafôro WsSl. 	 - 	- 	- 	 - -- 

Meio de Propagação: 
Freqyênçla; 
CIas&ficaão do - 
Efeito:  
Tempo dçIDçpciição: 
Data: 
Abril/2021. 
Efeito: 

Treinarnantos: de ENS; 
Ciencia dos riscos da fUnção mediante recebimento cia OS - Otdernde 
Serviço; 
Èxamds Ádmissiojtis e peri6dícqs; 
,Análise tRia.çosdatiVWà4e 
:Sinailïação infprmf  ia  de $guranç 
Pqaas e,sitividades dcompeosaço:da postura 
N- de Fundionários 
Masc:5 	.Fem,:O 

-Segunda e Sexta: das. 0S:QOàs-fl00 sendo :00d intervalo,a$ãbdor 
dás 108,00 ài2:QÓ 

AImir ordens de se:M Instruira área operaciorral paraeactØãd do-seMçõ,  supéMslórfar ë 
companhat a éxecução do serviço, suporta para todcsz as tliaia para gatentr a eficiência noS 
•oçsos, oprirte para clientes nacionais e internaoio. para alendhMito. -das necessidades; 

elabora propostas comerciais,  realiza o fechamento das operaiões, emitir demonstrativa para 
emissão de1atqra, cçnferençj dos crtifioaos, emitir retatorios anabticos e gerenoiajs1  suporte a 
diretoria, planeja, erganiza e controta etividades, contrãtps, equipes de trabalho recursos- para a 
execução de s&vlgos, de acordo com cpsto,-quaucade, seguçançà a prazo estabelecidos 
targó: 	 No dê Fuiioiõ'dáPkS 
ESTAGIARIQ 	 Ftfri: 1 	Menor 0, 	Total:1 

La rgb. 
000RDENADOftDE 
SERVIÇOS 

Menor.- O Tàtak5 

Jornada de Trabalho.,  



tjjtite de 
t*rtidia: 

p(vahaQüaJttativ Abril/2021 - 

Leve. Olassiffcação do, 
Efeito. 

fie t exposto pela -Manter os níveIO de 4iíçb atDi5(o dtrifQei dpação co4fo 
1NR-09 êp 5011 arUgo.ri& 9.3.6 

-- Tempo de 'Exposição: 

EsppciftaÇão 	RiÕ 

Ageht  

Méfo de Propagação: 
Habitual 

Tempo de- pdslço: 
Date - 

12:00h 
Método: 

Nàoitênjéfeitbs- - - 

Medidas Propostas: 

Não se apIic  
Cnstátu-sa niveis de, reãbsortoraabaixo døtfmité deTbs?ância - 

85,0d5(A) nível máximo permitido para expÓsiçõøsde8.oasbonUnUas 
fixado - pelo Anexo n-,01, -dá NR-1,5 da- portaria 3214oM-TE., bem como-
hívMs abaixo do Nívbt de Ação (SODdB(A)j, estabelecido-p&a NR-019 da. 
mesma Portaria. Quando há necessidade de realizar atividades em 
ambiente detpëracíortal, setornece ao contratado os Epis além de outrás 

Medidá Ext&ittés: - - 

• Observaçs( 
Mêtddblõgçat 

Limjtedê 1 
.Tolerância-, , 

isjco 	- 	- - 

vieè:adrosaneos6a NR -15 

MeiodeP(Õgaçã: - ... 

Fietuência; - 	 Habjtual  
Cliicçã do 	te'e 
Efei:  

Møids EstaritS 	Np sèapllôa  

Ci') A exposição ao calor e avaliada atrayes. do 9ndice de Bulbc timido 

Metodología; 

	

	

- 

termOniefro dt elebp uUTG dflçordpcúm a NR-15, anexo a.da - -: 

- inbrtâ~,íàí 321" do MTbE - 	 -: 

-Ar Meio de Pçopgao 

Agentét 	.,óeiàs:' 
Limite da Vi.é quadW 
Tolerncia:' •• - 	- 

- 	 Grupo 
exos de NR 15 	-. Nívd 

Ação: - 

Vide -qSdtos anexas dá NR 15 - 

- pt6Dc csi'. 

17 

Químico 

i -0bservaçõesf 
- 

NíVál.d - 

NíveLde 
Ação: 

Vide qi.Sdrbs aneorlaN9© 

lMátõdo: 
Avaliáção Qualitativa - 	 - 

Exaustão do Calor, D.esldrgtação Câimbras do Calo?, Choque Térmco  

Daa 
--AbctI/2021. 
Eféio: 

Utili±jr bãrréiraseAtre a fonte4 citrosilhadorj,wn*ilarrfrsPQ tE 
ambiente detrabalho;- 	 - 

Limitar o tempo de exposição através de revezameito de pessoas ou 
tarefas, otimizando os ciclos de trabail» na execução de tarefas 
UíllizatEPl's 	 - 

Motora?Dfrabalhàdor realizando exames médicos periódicas; 
ftflniatar õ trabalhador e garantir a hidratação por rpoição de sais-
minerais, Elaborar 

ais
rtiinéràis;-Elaborar precedímentosquedrpinqarp.a exposfiíq dotraaIh?4t 
Monte detaloç 
Garantir aotrabalhador o direito da realizar pausas em respns±s as aluas.  

11rn rações-fie câevftardo:a tdiga; 
Çõnsolentizar os trabalhadores søbre os riscos, da exposição ao calar.  

Medidas Propostas: 



Frequência: - Habitual - 

ltrit*es 	*es: no sistema respiratório;-  Efeito: 

Clasjfipào tEjõ 
Efeito:  
tetnpo-d Edàição:-  - 
Dat:- 	 - 
briIt2O21 

-leve 

1-2:OOh  
Método,  
Ava Uaçi&Quahtati'va 

Epecifiqaçãõ dos RiSc4s. 
Ageiite 	 Grupo: 

	
Pisibo -- 

Limite d6 - 
TÔiràlldr:  

- 4Cvél dé ,  
Âb: -; 

8OOdB(A)" 

1'S 

Cceãdrgai±àãodÓsifétodosdÈtrabàIhÕ; 	- 
Utilização deequipamento adequado; 

- Utilização do processos que rantam -a saúde-e? segurança dos 

Meøid?tProppss:. Reduçãon!ma dox número detrablhaaors epotõs oususcePtívels 
.de. 	expostos; 
Redução ao mfnrmo da-duração edo grau de exposição; 

- Adoção de mqdIdas4e higiene adequads, 	 - 
MedidasxJflentçS: Nâoaesplira  
Observaçõés/ 	--Va!ôrê ãóinl&dõ HnÇite d&to1âhói nbdééri 	 ëdf?Íênhum: 

tnqéntodjornMa, um:yalp 	tominadóVá!órÓ*lhio. -- 
Ergonôu id:PotLfra ineGrretarmnnøM Mesma  :Ppstura.Por 

çíodob prolongados,  

Riscos ÁdiQAdicionais: Mklent: Leda de mesmo te!, quedá de nível diferente, Jeso -de 
membros, animais peçonhentos, ser atingido por, incêndio, explosão, 
vafldalirtiç ateptapa, assaltos, 	por- armas 
TiMmehtoie EHS-é Speóíficb parafurãÕ H' - 

- .Reàzarne 	e ntodpessoasou tarefas; 
Otimização dos-  ciclos detrshalho na execução -de tarefas; 
lJti[IZSrEPI!S. 

Medidas-Preventivas 
gonitpcaf exames médicos n1dipo 
E!aborprocedimentQ 	fln a que dint&am aeçposlção do trabalhador aos 
riscos dá atlti&de 	 - 

aranjtitáottabálbâdot'ô direito de realizar pausas em respoâtaaassua 
Íi?nitaçõSfísibas-, 

 
evitando afadiga; 	 - 

Ooncientlzar os-trabaihadors-sbbre os riscos de auaefivtdedt  
Cargo: 
	

N°-deFunolonfilos - 	-- -- 	-- - 	- - 
AGENTE DE 	- Msc'i 	Fëfli,: O 	Menor: 0 	Total:1 
?O9TAR!#s; 
Jornada de Trabalhos, Escala de-Turno 
Atpnder ajs públioinfo rnáhdo-sõbre osseiyiçõspredtadãs- péiáinstitiFção, recepcionarclieniteS:e 
visitantes, procurando identificâ4os prestando lhes informações  

Mdetrktj - - NÃO;SEAPUC;( - 
Fiscàlizam auarda 4°  patrjrn&iio. serbi1 sotseflçko de.fãbria erhazéM risidênclàs --
estacionamentos', ediftcibs p4blícos,  p,miv'adoá e outros estabe!edmentQs, perborrendo-os 
sistematicamente  inpeci&íahdo suas dpdhdêihciat, para -evitar incêndios, entrada de pessoas:: 
estranhas e otras- a,no?rnalfdades; controlam fluxo de pessoas identificando, orientando e 
encarninhodc-as para osiügatei desejados; recebem hóspedes em hqtéia-acpmpanham pessoas  
e mercadorias, tzem manutenções simples nos locais de trabalho  

GUARDA NOTURNO: 	Totalto 
Nt-de Furclpár's 	 - 	 - 	- 

'O 	Merort O  


