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ANEXO 05
COMO ELABORAR TI]VI RAT - RELATORIO DE ACIDENTE DE

TRABALHO
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RAT
RELATÓRIO DE AGIDEIITE DE

TRABALHO

O RAT - Relatório de Acidente de Trabalho é um documento intemo da empres4 este

documento tem por finalidade relatar o acidente de trabalho ocorrido na empresa, corn o objetivo de

conscientizar a utilizagão de EPIs, a melhor capacitação pÍofissional e o aprimoramento do setor por

parte da empresa.

Para a elaboração dess€ documento é necessário que toda a equipe de segurança do trabalho e

Cipa estejam trabalhando em conjunto, dessa forma teremos uma conclusão melhor dos fatos.

Principais pâssos para a elaboração do relatório

I - Se possível, conveme com o acidentado e consiga o máximo de informações, tais como:

Qual era a tarefa que estava sendo executada;

Peça para ele descrever o que aconteceu,

Quantas pessoas trabalhavam na atividade;

Nome do responsável direto Por ele;
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2 - No local da ocorrência:

Verifique a área com todo cuidado a procuÍa de detalhes que podem ter levado ao acidente

(isso faz parte da investigação, mas se não for feito na hora, o cenário pode ser mudado e você

poderá perder dados importantes);

Fotografe tudo que achar necessilrio;

Converse com as testemuúas (se houveÍ);

Converse com o responsável;

Pegue os dados do acidentado, tais como: nome completo, idade, matricula, função, tempo na

empresa e na função;

Pergunte se o funcionário demonstrou ter algum problema nos últimos dias e se o mesmo

faltou ao trabalho;

Qual o motivo da falta;

3 - Divulgando a ocorrência (apenas interno):

Cada empresa tem sua forma de dilulgaçâo de ocorrências, mas se você for o responsável pela

diwlgação, então tenha certeza do que vai escrever, pois você será cobrado depois.

Diwlgação rápida - E aquele comunicado (normalmente por email) para todos os gerentes da

empresa (é enüado logo após o ocorrido);

Escreva apenas o básico: Nome do acidentado; Departamento/Seção; Função; Data da

ocorrência, Descrição sucinta da ocorrência; Tipo de lesão;

Diwlgação detalhada - E o relatório em si (pode ser usado qualquer modelo de relatório), mas

é imprescindível que já esteja acompanhado da Análise da Ocorrência com as caus;Íls (básicas e

raíz) e o Plano de Ação.

Lembrando que, píua qualquer um dos casos acima, serão utilizadas as informações que você

colheu logo após a ocorrência. A agílidade e rapidez são fundamentais taurbérn para que não

deixemos passar nada desapercebido. Toda informação por menor que seja é sempre muito valiosa.

Para o Relatório Final, é importante contar corn a Análise da Ocorrência feita por um grupo de

pessoâs e não apenas pelo Técnico. As ferramentas para análise pode ser a que melhor lhe atender

ou, se for o caso, aquela que a empresa já adota. tipo Árvore das causas, 5 Porquês, Ishikawa, etc...
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INTRODUÇÃO lubÍica;

Esse Programa de Prevenção de Riscos Ambiontais (PPRA) foi elaborado

de acordo com a Norma Regulamentadora no 9 (NR-9) da Portaria GM no

3.2'14, de 08 de junho de í978, alterada pela Portaria SSST n" 25, de 29 de

dezembro de 1994, ambas do Ministério do Trabalho e Emprego, com o

objetivo de preservar a saúde e a intêgridade dos trabalhadores, através da

antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência

de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de
trabalho, tendo em considerâção a proteção do meio ambiente ê dos recursos
naturais.

As ações do Programa de Prêvenção de Riscos AÍnbiêntais (PPRA) foram

desenvolvidas no âmbito do estabelecimento da empresa, sob a

responsabilidade do empregador, com a participaçâo dos trabalhadores, sendo
sua abrangência e profundidade dependentes das caracteÍístrcas dos riscos
envolvidos e das necessidades de controle.

O Programa de Prevençáo de Riscos Ambientais (PPRA) é também parte

integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da
preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, estando articulado
com o disposto nas demais Normas Regulamentadoras (Nrs).

O Programa de Prcvenção de Riscos Ambientais (PPRA), a partir da
lnstruÉo Normativa n" 99, do Ministério da Previdência € Assistência Social,
de 05 de dezembro de 2003, também servirá para comprovar as
Demonstraçôos Ambientais que poderão dar ou não direito à âposentadoria
especial.

POLíTICA

A empresa THIAGO DO R. LlttlA (IMUNIZAR SERVICOS DE LIMPEZA) tem
como princlpio que, a qualidade de seus serviços esteja alinhada à
preservação da saúde e da integridade fisica dos seus funcionános, bem como,
a proteçâo do meio ambiente.

OBJETIVOS

O PPRÂ tem como objetivo a preservaÇão da saúde e a integridade Íísica dos
trabalhadores, através do desenvolvimento das etepas de antecipeção,
reconhecimento, avaliação ê consêguentemente o controle da ocorrência dos
riscos ambiêntais existentes ou que venham a existir nos locais de trabalho, t
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levando-se sempre em consideraçâo a proteção do meio ambiente e dos
recursos naturais.

O PPRA é parte integrante do conjunto mâis amplo de iniciâtivâs da êmpresa,
no cêmpo da preseívação da saúde e da integridade física dos trabalhadores,

êstando articulado com o disposto nas demais Normas Regulamentadoras e
Lêgislaço€s Previdenciárias.

Tendo também por objetivo avaliar as atividades desenvolvidas pelos

empregados no exercício de todas as suas Íunções e ou atividades,
determinando se os mesmos estiveram expostos a agentes nocivos, com
potencialidade de causar prejuízo à saúde ou a sua integridade fisica, em
conformidade com os parâmetros estabelecidos na legislação previdenciária

vigente.

A caracterização da exposição deve ser rcalizada em conformidade com os
parâmetros esêbelecidos na legislação trabalhista e previdenciária vigentes, e
realizadas através de inspeÉo nos locais de trabalho do empregado
consideÍando os dados constantes nos diversos documentos apresentados
pela empresa. Tem ainda o objêüvo de atender as obrigatorisdades lêgais,
prêvista 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 operaçôes em cumprimento à NR 15 e NR 16,

Os procedimentos e parámetros adotados sâo estipulados pela legislaçâo
vigente, por meio de normas intemas da empresa, por normas de instituiçõês
internacionais (ACGIH e NIOSH) e avaliações de levantamentos realizados na
empresa e procedimentos usuais de segurança e higiene.

A ocorrênoa de 0 (zero) doenças ocupacionais ou lesôes deconenles da
exposição a agêntes fisicos, químicos e/ou biologicos 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 Ministêrio do
Trabalho e Emprego.
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Rubrica:

RESPONSABILIDADES

PROFISSIONAL - Coleta dos dados necessários para elaboraÉo deste

Programa, registrar e informar as possÍveis fontes de riscrs. instruir sobrê as

melhores formas de proteção dos riscos ambientais.

EIUPREGADOR - Cabe unicamênte 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 estiverêm 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.

Além dêstas indicadas, são outras responsabilidades do empregador

o Estabelecer, implemenlar e asseguÍar o cumprimento do PPRA.

. Oferecer um ambientê de trabalho que garantam peÍfeita segurança e
conforto aos que nêla trabalham.

r Somente permitir que profissional qualificado possa instalar, operar,

inspecionar ou reparar instalaçõ$ elétricas, máquinas/equipamentos e

transporte de cargas.
. Fomecamento gratuito de EPI's do tipo adequado à atividade do servidor e

que tenha certificado de aprovação (C. A), quando as m€didas coletivâs
não fornecerem proteção.

. Treinar o trabalhador sobre o uso do EPI e tornar seu uso obngatório.
o Cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho.
. Facilitar o exêrcício da fiscalizaÇáo pela autoridade competente,

acompanhados dê representantes dos servidores.
o lnformar aos trabalhadores os riscos profissionais quê possam originar-se

nos locais de trabalho e os meios para prevenir.

DIRETORIA E GERÊNC|A DE PESSOAL - Zelar pelo cumpnmento do PPRA,
além de arquivar os rêgistros de dados relativos ao PPRA por um período

mínimo de 20 anos, e ainda, disponibilizar o registro de dados aos
trabalhadorês interessados ou seus representantes e para autoridades
competentes-

TRABALHADORES - Colaborar e participar na implementaÉo e execução do
PPRA, seguir as orientaçõês recêbidas em treinamentos, reunrÕês, palestras,
edvertências verbais, orientações de segurança, etc., oferecidos pela empresa,
e colaborar nas atividades da CIPA ou dêsignado, onde houver, informando ao

'{
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sêu superior hierárquico ou dirêtamentê ao emprêgador, ocoÍrência qu€, ao

seu julgamento, possam implicar riscos à sua saÚde e de seus colegas de

trabalho.

CIPA - De acodo com o grâu de risco e número de colaboradorês exislentes

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

lnterna de Prevençâo de Acidentes do Trabalho (CIPA), uma vez que,

conÍorme a NR-s, a instituição de CIPA somente será exigida nas empresas
que apresentjam um quadro de funcionários com mais de 20 (vinte)

trabalhadores.

DESENVOLVIMENTO ( NÁLISE DOS RISCOS)

O PPRA íoi elaborado c-om base no desenvolvimento das etapas que seguem

um programa de Higiene Ocupacional, que consiste em antêcipação,
reconhecimento, avaliação, monitoramento e crntrole dos Íiscos ambientais

existentes no ambiente de trabalho. A amplitude e a complexidade do PPRA

dependerá da identificação dos riscos ambientais encontrados na íase da

antecipação ou do reconhecimento. Caso náo 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 dê trabalho por seção ou s€lor, visando idenüficar os riscos (fÍsicos.
químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes) potenciais e sugerir medidas
de proteÉo para sua redução ou eliminaÉo. De acordo com o item 9.15 da

NR-09 (Programa de PrevenÉo de Riscos Ambientais) são considerados
riscos ambientais os agentes fÍsicos, químicos e biológicos existentes nos
ambientes de trabalho que, em Íunção de sua natur€za, concentraÉo ou
intensidade e tempo de exposiçâo, são capazes de causar danos à saúde do
trabalhador.

RISCOS AXIBIENTAIS - Para efeito da NR - 9, item 9.1.5, que trata do PPRA,
são considerados riscos ambiêntais os agentes Íísicos, 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 FISICOS - São as diversas formas de ênergia em que possam
estar expostos os trabalhadores. Devem ser considerados durante as
avaliaçôes, os agentes fÍsicos que se apresentam nas seguinles formas de
energia: Ruído; Vibração; Pressões Anormais; Temperaturas Elitremas;
Radiações lonizantês; Radiação Não lonizântes j lnfrassom e Ultrassom.

7
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Processo ú

AGENTES QUÍilrcOS - Sáo substáncias, compostas ou produtos quê possam

penetrar no organismo pela via respiratória, ou pela natureza da atividade de
exposição possam ter contalo através da pele ou serem absorvidos pelo

organismo por ingêstão, conforme abaixo: Poeiras; Fumos; Névoas; Nêblina;
Gases e Veporês.

AGENTES BIOLÓGICOS - São os sêguintes os agentes biológicos, que se

apresentam nas formas de micro-organismos e parasitas inÍecciosos vivos e
suas toxinas, tais como: Bactérias; Fungos; Bacilos; Parasitas; Protozoários e
Vírus, entre outros.
RISCOS ERGONÔMrcOS - São aqueles deconentes das condiçôes de

trabalho envolvendo fatores biomecánicos (postura, esforço e movimento),
exigências psicofísicas do trabalho (esforço visual, atenção e raciocínio),
deficiência do pÍocesso (ritmo de produçáo, trabalho monótono, repetitivo
(noturno ou diurno)) ou, até mesmo, condições ambientais como ventilaçâo,

iluminaÉo ê ruídos que podem acarretar desconforto ê estrêssê ocupacional.

RISCOS DE ACIDENTES - São situações que Íogem do controle dos

membros do órgão, mas que podem ter sêus êfeitos minimizados mediante

atitudes previstas, indicadas e divulgadas por êste programa, como acidente
com eletricidade, manuseio de Ferramentas ê Equipamentos, escorregão e
outros.

ACIDENTE DE TRABALHO - E aquele que ocorre no exercício do trabalho a
serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional
podendo cãusâr a mortê, p6rda ou reduçáo permanente ou temporária da
capacidade para o trabalho.

São considerados como fatores geradores de acidentes de trabalho aqueles
que colocam em pêrigo o trabalhador ou âfetam sua integridade física ou
moral. Exemplos:

Arranjo físico deÍiciente, máquinas e equipamentos sem proteção,

ferramentas inadequadas ou defdtuosas, €letricidâde, incêndio ou
explosão, animais peçonhentos, armazenamento inadequado.

Ananjo físico deficiente é resultante de edificaçóes @m área insuficiente,
localizaÉo imprópria de máquinas e equipamentos, má arrumação e
limpeza, sinalização inconeta ou inexistênte, pisos fracos dou irregulares,
máquinas e equipamentos sem proteção, máquinas obsoletas, máquinas
sem proteção êm pontos dê transmissão e de operação, comendo
liga/desliga fora do alcance do operador, máquinas e equipamentos com
defeitos inadequados, EPI inadequado ou não fornecido.
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Ferramentas inadequadas ou defeituosas são as ferramentas usadas de

forma inconeta, Íalta de fornecimenlo de ferramentas adequadas, falta de

manutenção.

Elelricidade considera-se as instalações elétÍicas impróprias, com defeito

ou expostas, fios desencapados, Íalta de aterramsnto elétrico, falta de
manutên€o.
lncêndio ou explosáo é considerado devido ao armazenamênto inadequado
de produtos inflamáveis dou gases, manipulação e transporte inadequado
de produtos inflamáveis e perigosos, sobrecarga em rede elétrica, falta de
sinalização, falta de equipamentos de combate ou equipamentos
dêfêituosos.

METODOLOGIA DE ACAO

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, foi desenvolvido em

três etapas: antecipação e reconhecimento; avaliaçâo quâlitativa dou
quantitativa dos riscos ambientais; e implementaçâo de medidas de controle.

AilTECTPAÇÃO DOS RTSCOS

A anlecipação dos riscos envolve a análise de projetos de novas instalaçôes,
métodos ou processos de lÍabalho ou de modificaçáo dos já €xistentes,
visando identificar os riscos potenciais e introduzir medidas de controle,
antecipando-se a exposição ao risco ambiental.

Sempre que ocorreÍ previsão de modiÍicaçâo no processo existente ou projeto

de novas instalações, será realizado a Análise Preliminar de Riscos - APR.

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

RECONHECIMENTO DOS RISCOS OCUPACIOT{AIS
Nesta etapa, sêrão objetos de análise as instalações. métodos e processos de
trabalho, visando à identificação dos nscos existentes nos ambientes de
trabalho. Serão analisados também, as fontês geradoras, possíveis traietórias,
as íunçôes e o número de trabalhadores expostos, os possívêis danos à saúde
relacionados aos riscos, a caracterização das atividades e o tipo de exposição,
a obtênÉo de dados existentês na empresa indicativos de possível
comprometimênto da saúde decorrênte do trabalho e as medidas de controle já
existentes.
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Serão contempladas entrevistas com os empregados, consultia à área médica e

levantamentos ambiêntais realizados anteriormente que serviram de
parâmetros na elaboraÉo do PPRA.

A identificação de outros riscos ocupacionais por parte dos trabalhadoÍes,
empregador ou fiscalização do Ministério do Trabalho, nâo anotadas no
presente programa, deverá ser registrado no PPRA para que sejam adotadas

as devidas medidas de controle.

AVALTAÇÃO DOS RTSCOS OCUPACIOT.TATS

A avaliaçáo quantitetive e/ou qualitativa será realizada sempre que necessárias
para:

a) Comprovar o controle da exposição ou e inexistência dos nscos

idêntiÍicados na etapa de reconhecimento;

b) Dimensionar a exposiÉo dos trabalhadorês;

c) Subsidiar o equacionamento das medidas de controle;

d) Monitorar a eficácia das medidas implementadas.

As avaliações seguiÉo os procedimentos técnicos estabêlecidos pela NR-'l 5,

ou pela ACGIH e retratarão as exposiçôes para cada função especíÍica,
identificando posto de trabalho, função analisada, riscos ambientais
identificados e resuliados das medições comparados com os níveis de açâo

dou limites de toleráncia.

í. Avaliação de íatoros ergonômicos
Baseado na NR-17 - Ergonomia e nos relatos dos trabalhadores, avaliar-se-á
qualitativamente os Íatores ergonômicos 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 acidentês
Na avâliação qualitativa dos riscos de acidentes serão avaliados o ambiente
físico, as tarefas executadas, os materiais, os eguipamentos e fenamenlas
utilizadas que, por suas caracterÍsticas ou condições de utilizaçáo 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 dê trabalho.

TMPLEMENTAçÃO DE MEDTDAS DE CONTROLE

Nessa etapa, deverão ser adotadas as medidas necessárias e suficientes para
a eliminaÉo, minimizaçáo ou controle dos riscos ambientais sempre que Íor
verificada pelo mênos uma das situações: I

''íft'-'
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Éol
?ubÍica:

a) ldentificação, na fase de antecipaçáo, de risco potencial à saÚde;

b) ConstataÉo, na fase de reconhecimento, de risco evidente a saúde;

c) Quando os resullados das avaliaçõe§ quantitativas da êxposição dos

trabalhadores excederem os valores dos limites previ§tos na NR-15 ou, na

ausência destes, os valores de limites de exposição ocupâcional 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,

estabeleci ntrole consid m

evitar:
a) Fâtalidades entre os trabalhadores;
b) Doenças ocupacionais (profissionais ou do trabalho);

c) Oesconforto;
d) Poluiçao ambiental.

Os controles definidos dêverão levar êm considêração as medidas técnicas

adequadas, os rêcuÍsos humanos, os recursos financeiros e o
compromêtimento da AdministraÉo da empresa em criar e manter programas

sustentáveis para garantir a saúde se segurança dos trabalhadores.

A hieraro uia das med idas de controle relativas ao ambiente de trâbalho deverá
ser a seouintê:
a) Controle na Íonte do risco;
b) Controle na trajetória do risco (entre a fontê e o receptor);
c) Controle no receptor (trabalhador).

Por contro ena fonte do . entende-se, oor exemolo
a) Substituição ou modificação de processos e equipamentos;
b) Substituição de materiais e produtos químicos;
c) Utilização de métodos úmidos;
d) Utilizaçâo de programas de manutenção de processos e equipamentos

Por controle na Íaietória do risco, entende-se. Dor exemolo:
a) VenülaÉo (local ou geral; exaustora ou diluidora);
b) lsolamento (enclausuramento; aumento de distância entre a fonte e o
receptor; utilização de cabines para restringir o número de trabalhadores
expostos a determinâdo risco).

Por controle no receotor. entende-se. oor exemDlo
ê) Estabelecimênto de práticas de trabalho adequadas;
b) Educaçao, treinamento e informação sobre os riscos aos quats eslá exposto; 4

11



Rubrica:

c) Fornecimento de equipamento dê proteção indivídual - EPl, com o devido

treinamento para o trabalhador;
d) Vigilância de saúde;
e) Orientação para procedimentos de higiene pessoal e das roupas;

f) Outras medidas, tiais como, limitação do tempo de exposição e criaçáo de

sistema de rodízio de trabalho.

Ainda. oodem-se estab lecer outras medidas de controle sobre o am b iente deê

trabalho, tais comet
a) Melhorar a organização do trabalho;
b) Modificar o layout da gmpresa, de forma se o mesmo ofereça menos nscos

aos trabalhadores;
c) Melhorar a limpeza dos ambientes de trabalho;
d) Estrabelecer um sistema de armazenamento e rotulagem adequados;

e) Sinalizar as ár€as dê trabalho;
f) Restringir determinadas ár€as dê trabalho para trabalhadores específicos.

Nos locais onde o uso de Equipamentos de Proteçâo 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 limitâção do tempo
de exposição do trabalhador exposto ao risco com pausas para descanso ou

execução de outra aüvidade fora do raio de ação do risco preiudicial, isso, em
condiçóes não agravantes à 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, íornecimento obrigatório e gratuito de Equipamentos de Proteção
lndividual - EPl, deverão ser arquivados por um período mínimo de 20 (vínte)
anos, constituindo-se num banco de dados histórico administrativo e técnico,
facilitando também, a possibilidade dos Agentes de lnspêção do Trabalho -
AlT, o acompanhamento quanlo ao cumprimento das Normas
Regulamentadoras do Ministério do trabalho e Emprego - MTE.

?í,,a
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Rubrica: 'L

MANUTENC Ão oos DADos

A manutênção do PPRA oconerá através de:

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

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

de controle efêtuadas;

c) Controle médico - os resultados dos exames m&icos também seíão

instrumentos para avaliar a eficácia do programa.

DIVULGACÃO DOS DADOS

A divulgaçâo das rnformaÉes, levando ao conhecimento dos trabalhadores, as

normas e procedimentos relativo à ssgurança e medicina do trabalho será

através de ordem de serviço, palestras, quadros de aviso, treinamentos e
reuniões, oferecidos pelo setoÍ dê segurança ê medicina do trabâlho.

Todos os dados deveráo estar à disposição dos empregados, representantes
legais e órgáos competentes, em arquivo SESMT, onde houver RH ou na

contabilidadê da empresa.

NíVEL DE AÇÃo

Considera-se nÍvel de ação o valor acima do qual devem ser iniciadas açôes
preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a
agentês ambientais ultrapassem os limites de tolerância. As ações devem
incluir o monitoramento periódico da exposiÉo, a informação aos

trabalhadores e o controle médico. Estas medidas ocorreráo sempre que a
exposição a agentes quimicos ultrapassem a metade do limite de tolerância e
para a exposiçâo ao ruído a dose d€ 0,5 (dose supenor a 50%) ou 80 dB(A),
conforme êstabêlêcido no AnExo I da NR-15.

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

Ruído - Áudio Dosimetro Modelo Q-300 Noise Logging Analyzer - Quesl Technologies

lluminamento - Luxímeko marca KYORITSU . modelo 01-10090 com escala de 0 a
50.000 lux. As medições foram efetuadas com base nas especificaçÕes da NBR 5413
lluminância de lnteriores, da Associação Brasileira de Normas Têcnicas - ABNT. ry

13
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LIMITE DE TOLERÂNCIA

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

concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natuÍeza e
o tempo de exposição ao agente, que nâo causará dano à saúde do

trabalhador, durante a sua vida laboral.

INDICACÃO DOS TERMOS UTILIZADOS NO

RECONHECIMENTO DOS RISCOS

Tipo de exposiçáo:

. Ocasional - signiÍicado: casual, eventual, fortuito, acidental.

. lntermitentê - significado: que apresenta suspençôes ou intemrpçôes,
não continuo.

. Permanente - significado: que p€rmanece contínuo, ininterrupto,
constante.

Categoria/grau do dano:

I - lmplica em danos funcionais sem lesões

2 - lmplica em danos funcionais com lesÕes leves

3 - lmplica am danos funcionais com lesôes graves

,{
L'v'

14



4
Folha

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

FUNçÃO

GEREÍ{TE ADMIiTISTRATIVO

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.
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Rubrica
RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Rrscos tncoNôMrcos

FUr*çÀo avau oa AÍIViDAOts OCgf NVOLVIDÁS
EQUIPA}ICXÍO§ E

Pioouros MAlllputADos
LOCAI DE IRÂ8AIHO

rfDC
Ín^aAulâDoft§ xA

ruxlo
,ON ÀOA OÊ ÍRABATHO

GERTNTE

ÀDMr |5ÍRAT|VO

Gerencia, coordena e monitora as atividâde§

nà empretn, orienta diretamenle sobÍe

vendas, admnistraçào d€ mateÍiais e

Íecurros humanos e auxiliô na quàlidade do§

pÍodutos ôÍeÍecido!.

Computador; Íotocopiadora;

máquina de es(reveÍ;
teleíone; materiaís de

ercíltóÍio Véiculo

autorrotor.

Sala com.orâmicâ pÍimeaÍa linha na

cor branca, paredes de alvenaria,
imassadas ê pintadôs na cor bÍanca.

Cllmatiração atíavés de ãr
(ondicioôado 12.0O0 btus. lluminação

através de luminária branca.

I

oe iequnda à sexta - 08
(oito) horas diárias. De 08:0O

à§ 12:00, ê das 13:00 à!
U:00. Aos sábados - 04

(quatro) horâs diárias. De

08i00 às 12:00

AGEíTIE
ro Íf,

GERÂDONA

íiO D€

rxxmçÂo
pot§rv€1s oAros IISUTÍADO DA

Av u çlo rHGfÍloA xR-17
MCOIOAS DÊ

cor{YÊorE
qúlE ?85

MEDIDAS DT COTlnOlIs A
sGÊ€M tMlllmlo^§

PiÀTO PANA

mrr ir^Clo
CAÍE@TIA

DAÍ'IO

O(asiondle
lntermitentê

Tendinites e

tenotsinovites

{inÍlâmações nos

tendôes dê mãos e

anlebrâços)doíet
articulaÍes e na

coluna.ooenças

como diabetes ou

hipêrtenráo.

Média de 1.fi)o
toques reais poí

hoÍa.
Íempo efetivo de
entÍada de dados
poÍ dia: 03 horâs

repetrtivo

Atividâde poÍ

digitação no

computador

Máxirno de 8.000
toqúe5 poÍ hora.
Márimo de 05

hoÍas poí dia.

N/À

Setundo a Nn-17, recomenda

uma pequena pàura de 10 min
a cade 50 min dê digitação paía

que o trabàlhador possa

ÍêálizaÍ ereacicaos e

alonBamentos. Realarâr

treinamento iobre a

importância dâ pausâ e da
ginástica.

IlaboÍaí peça5 gráficas.

IMEDIATO 30

DIAS
1e2

lluminamenlo
llumrnação

art ficial

lôtermitente e

fadiga vi!ual,

desconcentÍação,
eírot, dores de

cabeça.

600 lux
500lur à 1.000 lux

(NBR s413)

Ambiente
êmontra-se

devidâmente
ádequado.

le2
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Rubrica

RISCO§ DE ACIDENÍIS

AGE'{ÍT
ror{ÍE

GTRÂDORA

TIPO D€

Êxgo§lçIo
posstvlls DAÍto§

MEDIDAT Df COÍ{IROI,C

Éxt§tEitÍEs
MCD|O^S OÉ COHTiOLIS A

SCREM IMPI.AI'ÍADAS
PRA:ZO PANÂ

tMPtA rAçlo
CAIf,GONN

DAiIO

Acidente de

traiêto
ocasronale
lnterítlitente

Acidentet
vei.ulare§, lesó€s

corpoíait, íraturai
Concussõês e

desmdios.

veiculo! íevisados

anualmente, aiÍbâgr,
freior abi, cinto de
seSuÍanç4, pneus

cãllbÍados.

Oriêntâçôês e tíelnámêntos
sobre as Leir de Tránsito e

tráíego, cons(lentização ao uio
do cinto e condução

respeitando os limites de
vPl(,cldâdl,-

30 dias 2e3

'i,*,
\..:*

\\

lo.*r",'l
| ,iage,,,, I

I d..lo.r,n.nto I

I d" 
",rita 

ro, I

I ct,entes. I
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RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

FUNçÃO

TÉcNIcO APLTCADOR

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 íísicos ou biológicos.
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RI5CO5 AMBIENTAIS

Processcflfl1ft222foy
Folha: i F,t
Rub

RECONHECIME

\

F

Fu çÃo
AVAIIADA

ATIVIDÂDÉS DÉS€Í{T'OLVIDÀ5
CQUÍPÀ'IEiIIOS E

Pf,ODUTOS MÂIIIPUTÂDCI
tocal ot lnaaÂrHo

r.Dt
Tnlt ulÀaonf§ Í{À

;urúçlo
,on ADÁ Dg tf,AtaLHo

TÉcNrco
ÂPLICÂDOR

Rerponsávêl pelo eliminação ê controle de
pÍagas, insetos e microor8anlsmos. Sanltha

teírenos baldlos, reridénciar, pÍédros

comerciâii e óígãos públicos.

P{rlveÍizador j polvllhadêlra ;

termonebüli.ador;
atomirador; pistola

plicadora. lnseticidas;

aerosóis; suspensão líquidà;
pastas.

Ambienle externo, Íesidências
prúadas, píedios públicos, imóveis

empÍesaíiait, leÍreno! e loter.
Banheiro§, salas, galpôe5.

2

De requnda à sexta 08
(oito) horar diáÍias. De 08r00

às 12:00, e das 14:00 às

18:m. Aos sábados - 04
(quatÍo) horas diárias. Dê

08:00 às 12:00

Rrscos ERGoÍrôMrcos

ao5r3tvEl9 oa,'ao§
It$,I?ADO

DA

^lrÂr,lAçIo

groctxo lln'
tt

xttrDlDÀs Dt oorÍTRolt§ Á
SERETÚ IÚPI.TÍADâS

AGITII!
F0í{18

GERAI'OII
Íto D[

Epo6lçIo

MEODA' D€

co Ínüt
EXIS'EÍÍT6

PÍAiIO PÂNA

RrPUrÍACÃO
cÂÍtooRrA

oAtao

[§Íorço fíiico e

PostuÍô

inãdequada

Mànuseio dos

equipamentos
dê aplicação na

sanitização

lnteímat€nte

Tendinite§, dores
lomtares, dores

muscrrlares, doret
anicularei e na

coluna. Cânsaço,
fíaque!a.

Alças nos

equipamentos de

aplicação para

trantporte,
distÍibuição de peio

e correção de

postuía. Carrinho de

mão pãía

tíãnsportes dos

Ítateriais e

equipamentol

IMEDIAIO 30

DIAS
! e2

§

tt
lp*,... a. ro -,", .aa. so -inl
I para descanso e hiarataçlo. I

I Realirar treinamento rnbr." " I

I imponància dà parr" e Oo 
II manuseo dos equipamentoi. I

I tlaborar peças gráÍkas. I

| Êornecimento perm"n"t. a" 
I

I 
aruà ííesca aos tecn,cor. 

I
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Processofr\f??,a//n.y

'.o|ll,e: - 
? 7

Rub,rtã=lE--
RISCOS DT ÀCIDENTÉS

AGEISII
FOt{Ít

GTRAOORA

ÍPO OC

E,ooíçIo Pos§VEts DAÍ{OS
MEDtOt§ Dt CO rnO[E

EX§IIrÍ:5
M€OIDAS Df, COXÍNOIE§ A

§TNEM IMPIANÍADÂ!'
tRArzo p^nÂ

rMPtar{raçÁo
cÁIf@nÁ

DÂflO

Projeção de

obietot

Prateleiràs e

armáÍios,

objetos e

móvel5.

Ocasional

Eicoriaçô€! nos

pé5, p€rnas ou
mãos, Hematomas
íoxos rupediciais

nas mãos e bíaço9.

Eotas de boÍracha e

macacóes de PVC.

Fornecer lit de primeiÍo

socoÍío9 para eventuais dànos
90 DIAS I

N
1\

I

,§



tkórica;

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

FUNçÃO

VETTIDEDOR

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.
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( ( Processo!(l!{ tÍ)92/' z
Folha: 4 Ê qauoacãfr

R Eco N H Ec I M E Nro 9ps 81 5c9§-A!49!!Íl1I4!§

VENOEDOR

Realiza a venda de serviços através dos

meios de telêcomunicaçõês (computadorer,

telefones, aparelho celular)e visitas fí5ica

ao5 cliente5. Comunicação entÍe a empresa

e o público alvo.

Computador; fotocopiadora;
máquina de ê5aÍeveÍ;
teleíone; materiais de

escÍitóíio- Veiculo

automotor.

Àmblente interno - cerâmica coí branca,
pâredes de alvenaria pintâdar na cor branca

Climatização através de âÍ (ondicionado

12.000 btus. lluminação ânificiale natural.
Ambiente externo - residências, pÍedios

comer.ias e instalaçôes públicas.

)

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

às 12:00, e das l3:00 às

17:00. Aos sábados - 04

{quatro} horas diárias. D€

08:00 às 12:00

Média de 1.000

toques reai5 por

horâ.
Máximo de 8.000
toques poí hoía.

Tendinites e

tenossrnovite!
(intlamaçóes nos

tendões de mão! e

ântebÍaço5)dores

articulaÍe5 e na

coluna Doen(as
como drabetes ou

hipertensão.

Íempo efetivo de

entÍôdô de dôdos
por dia: 03 horãs

Márimo de 05
horas por dia.

Movimento

repetitivo

Atividade poÍ

digrtação no

computador

Ocâsionale
lntermiiente

Sêgundo a NR-17, Íecomenda

uma pequena pausa de 10 min
a cada 50 min de dititação para

que o tràbalhâdor possa

rêalizâr exêrcícios ê

alongâmentos, Realizaa

trelnamento sobre a

importáncia da pãusâ e de

8rnástica.
Elaboraí peças gráficàs.

IMÉDIATO 30
DIAS

1e2

lluminação

aniÍicial
lntermitente e

Pêrmanente

Fadiga visual,

desconcentração,
erros, dores de

cabeça.

600lux
500 lux à 1.000 lux

(NBR 5413)

Ambiente
encontra se

devidamente

adequado.

lluminamento 1e2

FUNçÂO

AVAIIADA
Equ|PAMEi{TOS E

DQôllt ftô( lrÁtltDt ll ÀôÍ\( IOCAL DE TRABAIHO

N. Ot
TRABAI.HADORIS

A FUÍ{çÃO
,ORNADA DE TRAAALBO

RISCOS ERGONÔMICOS

FOÍ{TE

GTRADORÂ

ÍIPO D€

EXPOS§ÃO

RESULTADO OA

avat lAçÃo
txtcÊ crA NR-17

MEDIDAS DE

cot{YRotE
EXISÍENÍES

MTDIDAS OE CONÍROI.Es A
SCREM IMPLANTADAS

PRAZO PARA

tMPlarÍÍAçÃo
CAÍEGOiIA

DA'{O
AGINÍE POSSIVCtS DANO§

qç
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RELATÓRIO ANUAL DO PPRA - EXERCíC10 2021
Processo

Rubrica:

Prioridades (êscalas dê principais riscos)

Em virtude da avaliação realizada, ficâm estabelecidas as prioridades de
prevençâo das seguinles situa@es de riscos:

a) Ruído: máquinas, equipamentos e Íerramentas em uso durante o período de
trabalho.

b) Risco ergonômico: trabalho Íísico pesado, posturas inconetas, posições

incômodas, rêalização de movimentos repetitivos, relacionadas ao trabalho
realizado em diversas fun@es.

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

DescriÇão das medidas propostas

Fornecer protetor auricular tipo plug ou concha e orientar quanto à

obrigatoriedade e uso correlo dos mesmos.

Medidas relativas ao ambiente e íonte oeradora

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

Riscos ergonômicos;

Medidas relative s ao trabalhador

lnformar através de treinamentos quais tipos de doenças as posições
incorretas e incômodas possam causar à saúde dos trabalhadores.

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

Á
25

K)t

Ruido contínuo;

Medidas relativas ao trabalhador:



Riscos de acidentos;

Medidas relativas ao trabalhador

Folha
Rubrica:

Estudar o regime de trabalho intermitente com períodos de trabalhos e repouso
previamente definidos.

Medidas relativas ao ambiente e Fonte aeradora.

Manutenção constante das instalaçôes elétricâs, substituiÉo de lámpadas
queimadas e fiação com defeito.

Manter o fornecimento de equipamentos de pÍoteção individual - EPl, fazendo
o controle através de planilha de EPl.

Orientar quanto à obrigatoriedade e uso correto dos mesmos

1. Medidas de controle

O controlê dos riscos ambientais se fârá com a adoção de mêdidas
necessárias e suficientes para que eliminação ou redução dos riscos omrra
primeiramente na fonte geradora.

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

Medidas de caráter coletivo
a) medidas que eliminem ou reduzam a utilização ou a formaçâo de agentes
preiudiciais à saúde;
b) medidas que prevínam a libêraçâo ou disseminação dessss agentes
prejudiciais à saúde: trabalho;
c) medidas que reduzam os nív€is ou a concentraÉo desses agentes no
ambiente de trabalho.

Medidas de caÍáter administrativo ou de organização do trabalho

Utilização de EPI

í.í . Medidas de caráter coletlvo
No presentê trabâlho foi realizado o reconhecimento e avaliaçâo qualitativa e
quantitaüva dos riscos ambientais em todos os postos de trebelho, devendo ser
adotadas as seguintes m€didas de controle coletiva sugêridas PPRA. As
medidas coletivas devem ser projetadas e implantadas por pessoal qualificado
e responsável com comprovado conhecimento técnico no assunto. Após a

/
26 ffi



Proces
F
Rubrlca

implantaçáo de qualquer dispositivo de proteção, o responsável deve êmitir
uma Anotâção de Responsabilidade Técnica.

1.2. M€didas Administrativas ou de Organizaçâo do Trabalho
As mêdidas administrativas ou de organizaçáo do trabalho sugeridas são as
seguintes:

a) Manter o ambiente de trabalho sempre limpo, organizado e sinalizado;
b) Renovar a sinalização de seguranç, coníorme detalhado no capítulo 5 e no

cronogÍama;
c) Treinar os trabalhadores sobre as normas ê procedimentos seguros de
trabalho, informando os riscos existentes nos ambientes de trabalho, de acordo
com o cronogramâ d6 metas e prioridades.

1.3. Programa de Desenvolvim€nto e Treinamento
Todos os trabalhadorês 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) Noçôes Básicas de Segurança e Higiene no Trabalho;
b) Equipamentos de Proteção lndividual;
c) Riscos Ambientâis.

1.4. Equipamêntos de Proteção lndividual
De acordo com o item 6.2 da NR-06, a empresa é obrigada a fornecer aos
empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito estâdo de

consârvaçáo e funcionamento, nas seguinles circunstáncias.

a) Sempre que as medidas de proteçáo coletiva forem tecnicamente inviáveis
ou não oferecerem completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho
e/ou doenças profissionais e do trabalho;
b) Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas;
c) Pâra atendêr as situa@es de emergência.

A aguisiÉo, distribuiÉo e controle dos EPI's utilizâdos na empresa
@mpreendem as sêguintes etiapas:

a) Seleçâo dos EPI'S tecnicamente adequado ao risco e atividade do
trabalhador;
b) Treinamento do trabalhador sobre a maneira correta de utilização,
conservação e higienização dos EPI's;
c) Procedimento para distribuição, controle e fiscâlizaçáo do uso.

Os equipamentos de proteçáo individual devem obrigatoriamente possuir
Certificado de Aprovação no Minislério do Trabalho.

f--
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PLANEJAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES DO PPRA - 2021

ETAPA

Elaboração

Apresenlação e disclssáo do
PPRA

JAN SET OU T

X X

NOV EZD

X

x

DivulgaÉo dos dados aos
lrabalhadores

lmplantação de ordens de
serviço, alertando os

empregados sobre os riscos

existentes nos locais de
trabalho.

tornecer os EPI's

recomendados nas tabelas
de reconhecimento de

nscos com razo imediato

Realizar tíeinamento sobíe
o uso adequado, guarda e

conserYação dos EPI's

Elaborâr peças gráficas

sobre ergonomia para as

atividades de escritório

Fixar sinalizaçâo al€nãndo
sobÍe os riscos presentes
no ãmbiente de trebelho

bem como sobre as

medidas de controle,
conforme âs tabelas de

reconhecimento de riscos

Oriêntáçôes ec€rca do§
possiveis riscos ambientais

Trêinemênto de Combatê à
incêfldio

TÍ€inamento sobrê primeiros
socoÍÍos

x

X

X x

X

X

x X XXX X x

X X

"l

FEV TIAR ABR MAI JUN JUL AGO

x
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. Os trabalhadores interessados teráo o direito de apresentar propostas e
receber informações e orientações a fim de assegurar a proteçáo aos riscos
ambientars identificados na execuÉo 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 rcalizaÍem simultaneamente atividades no
mesmo local de trabalho, terão o deveÍ de executar açôes integradas para

aplicar as medidas previstas no PPRA visando à proteçáo dê todos os
trabalhadores expostos aos riscos ambientais gerados.

. O empregador deverá garantir que, na ocoÍTência de riscos ambientais nos
Iocais de trabalho que coloquêm em situaçáo de grave e iminenle risco um ou
mais trabalhadorês, os mesmos possam intenomper de imediato as suas
atividades, comunicando o fato ao superior hierárquico direto, para as devidas
providências.

Íeresina - Pl, 15 de janeio de 2O21
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Engenheiro d€ Segurança do Trabalho

CREA: 9í

THIAGO DO R. LIMA
(IMUNIZAR SERVIÇÓS DE LIMPEZA)

CNPJ: 23.960.380/0001{1
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