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1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
Na tabela 1, estão apresentados algumas informações em relação a identificação
da empresa avaliada

Tabela 1. Identificação da empresa CSO Tornearia e Mecânica
Razão social: CSO TORNEARIA E MECÂNICA LTDA
CNPJ:

02.081.163/000171

Inscrição Estadual:

90289223-00

Endereço: RODOVIA BR.163, KM 285, S/N.
Bairro: Parque Industrial
Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDOM

UF: PARANÁ

Telefone: 45.3254-5423
Nº CNAE Principal:

4530-7/03

Descrição da Atividade (conforme CNAE): Comércio e varejo de peças e acessórios novos
para veículos automotores.
Descrição das Atividades Secundarias:
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
28.62-3-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas
e fumo, peças e acessórios
22.29-3-02 - Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e
internacional
Grau de risco da atividade (conforme NR 4):
Total de trabalhadores:

27
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2. INTRODUÇÃO

O laudo de insalubridade é fundamental para determinar quais riscos existem no
ambiente de trabalho e o nível de exposição ocupacional aos quais os funcionários estão
expostos durante a jornada de trabalho. Levantar e quantificar estes riscos é obrigação do
empreendedor, assim ele conseguira proteger seus funcionários com medidas de proteção
(coletivas ou individuais) e garantir um ambiente de trabalho sadio.
O artigo 189 da CLT considerada insalubre as atividades ou operações que, por sua
natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à
saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do
agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.
A NR 15 - Norma Regulamentadora 15 determina que atividades insalubres são
aquelas realizadas acima dos limites de tolerância fixados em seus anexos; diante do exposto
a única forma de comprovar que o ambiente de trabalho apresenta condições de salubridade é
realizando o laudo de insalubridade. O exercício de trabalho em condições insalubres assegura
ao trabalhador celetista a percepção de adicional incidente sobre o salário mínimo regional,
equivalente a:
grau máximo;

Contudo os adicionais de insalubridade podem deixar de ser pagos desde que o
empregador garanta que o funcionário não está trabalhando em condições acima do limite de
tolerância.
Já o laudo de periculosidade está previsto na NR 16 – Norma Regulamentadora 16 a
qual determina que atividades e operações perigosas são aquelas que oferecem perigo ao
trabalhador e ao ambiente de trabalho, como por exemplo trabalhos com explosivos, redes de
energia elétrica, segurança patrimonial e outros. Quando o trabalhador estiver exposto a
periculosidade é assegurado a percepção de adicional de 30%, incidente sobre o salário base.
As legislações que foram utilizadas para elaboração dos laudos de periculosidade e
insalubridade são: Portaria 3214, de 8 de junho de 1978, do ministério do trabalho, Normas
regulamentadoras 15 e 16, NHO 01 - Procedimento Técnico - Avaliação da Exposição
Ocupacional ao Ruído.
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Contudo, o objetivo principal desse trabalho foi elaborar um laudo de insalubridade e
periculosidade com base no levantamento realizado na empresa CSO TORNEARIA E
MECÂNICA LTDA localizada no município de Marechal Candido Rondon no Paraná.

3 OBJETIVOS
3.1 Objetivo Geral


Determinar se as atividades e locais de trabalho na empresa CSO

TORNEARIA E MECÂNICA LTDA, se caracterizam ou não como insalubres e/ou
periculosas, conforme a legislação vigente - Norma Regulamentadora 15 (Insalubridade) e
Norma Regulamentadora 16 (Atividades periculosas) do MTE.
3.2

Objetivos específicos;


Identificar se existe exposição acima dos limites de tolerância para os agentes

de risco ruído, radiação não ionizante e químicos com base na NR 15.


Identificar se existe exposição a riscos de periculosidade com base na NR 16.

4 RESULTADOS ESPERADOS
Com os resultados obtidos nas avaliações in loco, constatar as condições de
insalubridade e periculosidade no setor operacional da empresa a ser avaliada.

5 METODOLOGIA DE ANALISE
5. 1 Identificação de riscos
Inicialmente realizou-se uma inspeção no setor de estudo da empresa, com o intuito
de realizar uma avaliação ambiental e determinar os riscos a serem avaliados, sendo possível
definir a avaliação em relação a periculosidade e os riscos ambientais para insalubridade
como ruído, radiações não ionizantes e agentes químicos, sendo que, com base na inspeção
inicial os demais riscos puderam ser descartados.
5. 2 Características dos riscos
5.2.1 Ruído
O ruído é produzido por ferramentas e sempre que a parte rotativa da maquina e a
peça que está sendo usinada entram em contato, o atrito gerado entre elas provoca o ruído que
se espalha pelo ambiente de trabalho. Este agente de risco penetra no trabalhador através da
via auditiva e de acordo com Zamberlan (2008) e Azevedo (2010) pode causar perda auditiva
e zumbido, além de cefaléia, alterações fisiológicas na frequência cardíaca, na pressão
sanguínea, alterações do sono, transtornos digestivos, vestibulares, neurológicos e
comportamentais diversos, como irritação, cansaço, diminuição na produtividade, intolerância

7

a ruídos, angústia, ansiedade, depressão, estresse, entre outros quando sua intensidade estiver
acima do limite de tolerância estabelecido pela norma regulamentadora NR-15, referente aos
Limites de Tolerância Para Ruído Contínuo ou Intermitente (Anexo I) Ruídos de Impacto
(Anexo II).
Cabe ressaltar, que o agente ruído pode ser neutralizado adotando medidas de
proteção coletiva e/ou individual, a medida de proteção coletiva adotada pode ser realizada
com o enclausuramento de maquinas e motores e como medida de proteção individual pode
ser feita a adoção de protetores auriculares, o agente ruído ainda pode ser neutralizado
adotando medidas administrativas para garantir a eficácia das medidas de proteção coletiva e
individuais através do fornecimento de equipamentos adequados e treinamentos.
5.2.2 Agentes químicos

No ambiente de trabalho existe a presença de substâncias químicas,

devido a

operações que envolvem o manuseio de óleos e graxas (hidrocarbonetos) e fumos metálicos.
Os óleos e graxas, gasolina são substâncias irritantes e sensibilizantes para o
funcionário quando ocorre o contato direto com a pele e sem a devida proteção para as mãos,
estas substâncias possuem como principais componentes químicos produtos tais como
hidrocarbonetos saturados, hidrocarbonetos olifínicos, hidrocarbonetos aromáticos, álcool
etílico e aditivo detergente dispersante. Em muitos casos podem ocorrer dermatoses,
ressecamento, e às vezes, evoluindo para a sensibilização.
Segundo Ruppenthal (2013) alguns produtos, manejados em diversas atividades
profissionais, podem produzir dermites, as quais, ao longo do tempo, podem desenvolver
carcinoma, habitualmente do tipo epidermóide. Tais dermites têm, quase sempre, caráter
crônico desde o início e, frequentemente discreto, pouco ou nada despertando a atenção do
doente. Na maior parte dos casos, cedo ou tarde, a dermite adquire aspecto verrugoso, que
lentamente se acentua; e, decorrido o tempo, estabelece-se o carcinoma. Estes canceres
aparecem mais frequentemente no dorso das mãos e nos antebraços, e ainda na face, pernas e
escroto.
TRUHAUT (1997), apresentou no ''Cahiers de Notes Documentaires", trabalho onde
relaciona a ação dos cancerígenos químicos em quatro grupos distintos. O primeiro grupo é
representado por substâncias de ação comprovadamente cancerígena, sob determinadas áreas
do corpo, o segundo grupo por substâncias suspeitas de serem cancerígenas, o terceiro grupo
por substâncias que comprovaram em laboratório, seu poder cancerígeno, mas embora
utilizado na indústria, nunca foram responsabilizadas como causadoras do câncer humano. O
quarto grupo é formado por substâncias que devido a sua estrutura química, sugerem a
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suspeita de eventual potencialidade cancerígena, dentre os grupos mencionado os óleos
minerais e graxas figuram no primeiro grupo estabelecido sendo relacionados como
responsáveis por ação comprovadamente cancerígena sobre a pele e em alguns casos podem
estar relacionadas com segundo grupo, como suspeitos de serem cancerígenos para os
pulmões.
Contudo, a priori, a legislação vigente não estabelece tempo mínimo de exposição
ou frequência para caracterizar como insalubre o trabalho no qual ocorre contato com graxas e
óleos minerais, pois a determinação da insalubridade atende a critérios qualitativos e não
quantitativos, como não existe um limite de tolerância para substâncias derivadas do petróleo
(hidrocarbonetos), essa avaliação ocorre de forma qualitativa e a insalubridade é determinada
de acordo com o nível de exposição a que o trabalhador está exposto.
Outro agente químico presente no setor é proveniente dos fumos que resultam do
processo de soldagem, de acordo com a empresa 3M ciências aplicadas a vida
independentemente do tipo de solda usado em sua empresa, seja ele MIG, MAG, TIG ou
eletrodo, o processo libera muitos resíduos tóxicos para o trabalhador – como por exemplo os
fumos metálicos.
Os fumos metálicos são formados a partir de vapores e gases que se desprendem das
peças em fusão, seja na superfície da peça, seja do revestimento do eletrodo, de substâncias
adicionadas à solda, do tipo de fluxos ou pós, e/ou dos óleos protetores (RUPPENTHAL,
2013). Os vapores e gases, em contato com o oxigênio do ar, após o resfriamento e
condensação, oxidam-se rapidamente formando os fumos (fluxograma 1), com partículas
extremamente pequenas e geralmente com tamanho que variam entre de 0,001µm a 2µm de
diâmetro aproximadamente (INFOSOLDA, 2013).
A solda do tipo MIG durante execução libera gases e fumos metálicos que contem
aço carbono, manganês, cobre, silício e ferro. A contaminação por essas substancias ocorre
por inalação, contato com a pele ou ingestão. A super exposição ao fumo de soldagem (em
um curto espaço de tempo), pode resultar em desconforto assim como febre de fumo, tonteira,
náuseas, secura e irritação do nariz, garganta e olhos. Problemas respiratórios pré-existentes
podem agravar-se (ex.: asma e enfisema) e em casos mais graves podem causar deformações
de fetos e em alguns casos até mesmo o câncer.
Quando estão presentes, algumas substâncias químicas são imediatamente
prejudiciais a vida e a saúde, as quais são denominadas de IPVS e agem no organismo com
efeitos agudos. Todavia, se a exposição ocorre em pequenas doses por um longo período de
tempo, meses ou anos, podem provocar alterações menos evidentes, mas que podem se
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configurar em doenças graves que atingem órgãos como pulmões, fígado, rins, olhos e
sistema nervoso, os quais são chamados de efeitos crônicos (MIRANDA, 2013, p. 33). Os
sintomas mais comuns relacionados à exposição aos metais são dores de cabeça, febre, falta
de ar e pneumonia, atribuídos à fumaça e/ou poeira (TAVARES, 1992, apud MIRANDA,
2013).
As formas de neutralização deste agente é através da adoção de medidas de proteção
individual como uso de luvas para agentes químicos e/ou creme de proteção e medidas
administrativas para garantir a eficácia das medidas de proteção individual como documentar
a entrega dos equipamentos de proteção e treinamentos.
5.2.3 Radiações não ionizantes

O agente radiações não ionizantes esta presente no processo de soldagem, na solda
do tipo MIG/MAG é emitida uma luz extremamente brilhante. Se olharmos diretamente para
a luz (arco de solda) correremos o risco de sofrer queimaduras na córnea, da mesma forma
que podemos sofrer queimaduras ao olharmos diretamente para a luz do sol ou para luzes
excessivamente brilhantes. As soldas TIG e elétrica também emitem radiação não ionizante e
podem causar queimaduras de pele, envelhecimento precoce e câncer de pele.
Contudo, não existe limite de tolerância para radiações não ionizantes, essa é a
caracterização é feita com base na analise da presença agente e na utilização de equipamentos
de proteção individual(EPI) para neutralizar este agente como, por exemplo: máscara
de solda, e adotar medidas de proteção administrativas que garantam a eficácia dos
equipamentos e de treinamentos, pois e quando não forem adotadas as medidas para
neutralizar seus efeitos ocasiona o adicional de insalubridade.
5.2.3 Periculosidade

A avaliação de periculosidade se baseou na NR 16 que determina as atividades e
operações periculosas.
5.3 Métodos e procedimentos para avaliação dos riscos
Foram utilizadas para avaliação dos agentes as metodologias estabelecidas pelas
Normas Regulamentadoras Normas de Higiene Ocupacional –NHO/Fundacentro e outros
métodos de avaliação pertinentes.
5.3.1 Avalição de ruído
Para ruído continuou ou intermitente:
A exposição a ruídos foi realizada seguindo as orientações

01 - Procedimento

Técnico - Avaliação da Exposição Ocupacional ao Ruído, os dados encontrados serão
analisados de acordo com os limites de tolerância fixados pela NR 15.
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O dosímetroDOS – 600 foi o equipamento utilizado para realizar a medição da
avaliação de exposição ocupacional ao ruído está configurado com os seguintes parâmetros:


Curva de ponderação – “A”



Circuito de resposta – lenta (Slow)



O critério de referencia pela NR 15 – 85 dB(A)



Nível limiar de integração – 80 dB (A)



Faixa de medição entre – 70 e 140dB (A)



Incremento de duplicação de dose = 5 ( q=5)



Com indicação de nível de pico máximo – PKZ



Intervalo de tempo para registrar o nível de pressão sonora é de 5 segundos



Tempo de medição: 60 minutos

(00:05).

Os procedimentos adotados para realizar a medição estão descritos a seguir:


O microfone será fixado na lapela do jaleco ou no bolso da camisa do

trabalhador, dentro da zona auditiva.


Serão passadas orientações para o trabalhador sobre:
o

O objetivo do trabalho.

o

A medição não deve interferir em suas atividades habituais, devendo

manter sua rotina de trabalho.
o

As medições não efetuam gravação de conversas.

o

O equipamento só pode ser removido pelo avaliador.

Para ruído de impacto:
A exposição a ruídos será feita seguindo as orientações daNHO 01 - Procedimento
Técnico - Avaliação da Exposição Ocupacional ao Ruído, os dados encontrados serão
analisados de acordo com os limites de tolerância fixados no anexo 2 da NR 15.
O Decibelmitro DEC – 5010 está configurado com os seguintes parâmetros:


Curva de ponderação – “C”



Circuito de resposta – rápida (Fast)



Faixa de medição entre – 60 e 120dB (A)



4 amostras



Tempo de medição de 10 minutos por amostra.

Sendo assim para determinar o ruído no setor de estudo, realizou-se uma avaliação
quantitativa conforme descrito na NR 15 considerando como referencia o limite máximo
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permitido de 85 dB(A) para uma jornada de 8 horas diárias para ruído continuo e de 120 dB
(C) para ruído de impacto.
5.3.2 Avaliação de agentes químicos
Sendo assim, a determinação dos agentes químicos foi realizada qualitativamente
através de inspeção realizada no local de trabalho, conforme anexo XIII da NR 15.
5.3.3 Avaliação da Radiação não ionizante
A avaliação da radiação não ionizante foi realizada de forma qualitativa de acordo
com o anexo 7 da norma regulamentadora 15, não é definido um limite de tolerância para este
agente, observando que o item 2 apresenta “As operações ou atividades que exponham os
trabalhadores às radiações não ionizantes, sem a proteção adequada, serão consideradas
insalubres, em decorrência de laudo de inspeção realizada no local de trabalho.

5.4 Equipamentos utilizados na avaliação
5.4.1 Decibelimetro
Medidor de Nível de Pressão Sonora
Marca: instrutherm
Modelo: DEC – 5010
Características:


Ponderação de tempo: Rápida, lenta e impulse



Ponderação de frequência: A e C



Microfone capacitivo padrão



Saídas de sinal AC e DC estão disponíveis para um único conector

coaxialpadrão de 3,5mm para usar com o analisador de frequência , gravador de nível,
analisador FFT, gravador de gráfico, etc.


SPL, Leq SEL, SPL MAX, SPL MIN, PH, (Peak Hold), L05, L10, L50,

L90, e L95. Onze parâmetros de medição são monitorados durante a avaliação e
podem ser vistos seletivamente ao apertar o botão (Leq SEL SPL).


Tempo de medição pré-configurado durante 24 horas.

5.4.2 Dosimetro
Dosímetro de ruído para cálculo da dose de exposição ocupacional ao ruído.
Marca: instrutherm
Modelo: DOS – 600
Características:
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6.



Escala de medição de ruído: 60 a 130dB / 70 a 140dB.



Precisão:± 1,5 dB



Detector de pico: C ou Z (Linear)



Microfone de eletreto condensado



Nível de critério: 80, 84, 85, ou 90dB



Detector de nível alto: 115dB



Sinalização de pico: 140dB



Dose: 0,01 a 999,9%



Resolução: 0,1dB



Taxa de troca: 3,4,5 ou 6dB



Frequência: 20Hz ~ 10 KHz

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA EMPRESA

6.1 Identificação dos setores e descrição do ambiente por setor
A empresa é organizada basicamente em dois setores, administrativo e operacional,
sendo que as avaliações dos riscos ambientes foram realizadas no setor operacional o qual
apresenta uma construção em alvenaria e metal com pé direito de 7 metros de altura, piso de
concreto alisado, iluminação e ventilação artificial. O setor operacional abrange as funções de
soldador, fresador, torneiro mecânico e operador de maquina de corte.
6.2 Grupos Homogêneos de Exposição – GHE
Cada função foi considerada um grupo homogêneo de exposição, , na função de
fresador existem três funcionários, na função de torneiro mecânico existem doze funcionários,
na função de operador de maquina de corte existe um funcionário, na função de soldador
existem quatro funcionários, totalizando no setor 20 funcionários, a empresa 27 funcionários
registrados porem 7 (sete) destes não estão expostos aos riscos mencionados pois não
trabalham no ambiente avaliado.
6.3 Caracterizações do(s) cargos/funções/atividades e descrição dos respectivos
equipamentos e ferramentas utilizadas

FUNÇÃO: Soldador
ATIVIDADE: Consiste em realizar medição e corte de peças de metal, efetuar a soldagem de
peças através do processo MIG, solda elétrica e TIG, examinar e conferir se estão de acordo
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com as solicitações dos trabalhos a serem realizados nas mesmas, depois da peça soldada,
examina-se os trabalhos realizados para garantir a qualidade ao cliente. Efetuar-se ainda a
montagem de máquinas e equipamentos, utilizando ferramentas manuais, elétricas e
hidráulicas, conforme necessidade de clientes.
EQUIPAMENTOS: Bancadas, lixadeira, aparelho de solda, furadeira de bancada,
ferramentas de uso geral, guincho e chaves de uso geral.

FUNÇÃO: Fresador
ATIVIDADE: Consiste em preparar, regular e operar máquinas e ferramentas que usinam
peças de metal, controlando os parâmetros e a qualidade das peças usinadas, zelando ainda
pela limpeza e conservação do local de trabalho.
EQUIPAMENTOS: Bancadas, ferramentas de uso geral, guincho e chaves de uso geral,
maquinas de fresa.

FUNÇÃO: Torneiro Mecânico
ATIVIDADE: Consiste preparar, regular e operar máquinas e ferramentas que usinam peças
de metal, controlar os parâmetros e qualidade das peças usinadas e zelar pela limpeza e
conservação do local de trabalho.
EQUIPAMENTOS: bancada, torno, ferramentas de mão, lixadeira, chaves de uso geral, ar
comprimido, óleo lubrificante, esmerilo, guincho.

FUNÇÃO: Operador de Maquina de Corte
ATIVIDADE: Consiste em receber o projeto e fazer a conferência das medidas das peças a
serem cortadas, verifica gabaritos, selecionar o material como chapas de aço carbono e ou
material a ser cortado, ajustar a maquina conforme rotação e avanço necessário para corte,
realizar inspeção nas peças, classificar os retalhos de chapas para usar na fabricação de novas
peças, realizar troca de cilindros de oxigênio e acetileno quando necessário no almoxarifado,
utilizar os materiais para corte de forma adequada e sem desperdício, interpretação de projeto,
manter o setor limpo e organizado, atender os clientes com cordialidade e ética, seguir as
normas de segurança do trabalho e utilizar os EPI’s obrigatórios.
EQUIPAMENTOS: Bancada, maquina de corte.

7.

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS POR GHE
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Quadro 1 - Descrição dos agentes de risco com indicação de concentrações, intensidades,
técnica de avaliação e tipo de exposição;
Técnica de
Risco

Agente

avaliação

Intensidades Função

Tipo de
exposição

Tor.
mecânico
Físico

Ruído continuo

Quantitativa

83,1dB(A)

Fresador

Habitual

Operador
maq.
98,9dB(A)
Físico

Soldador
Tor.
mecânico

Ruído de impacto

Quantitativa

98 dB (C)

Fresador
Operador

Intermitente

maq.
Soldador
Físico

Radiação não ionizante

Qualitativa

-

Soldador

Habitual

Tor.
mecânico

Químico

Óleos e graxas
(Hidrocarbonetos)

Fresador
Qualitativa

-

Soldador

Intermitente

Operador
maq.
Soldador
Químico

Fumos metálicos

Qualitativa

-

Operador Intermitente
maq.

Fonte: Autores, 2019.
Quadro 2 - Descrição dos padrões legais associados aos riscos identificados;
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Risco

Agente

Limite de
Tolerância

Ruído de impacto
Físico

Ruído continuo

10 dB(C)
85 dB(A)

Radiação não ionizante
Óleos e graxas
(Hidrocarbonetos)

Químico

Fumos metálicos de
Manganês

Anexo 13
1 mg/m3

Fonte: Autores, 2019.

Quadro 3 - Identificação das fontes geradoras dos riscos identificados com trajetória e/ou
meio de propagação;
Risco

Agente

Fonte Geradora

Físico

Ruído

Maquinas e equipamentos

Físico

Radiação não ionizante

Soldagem

Químico

Óleos e graxas

Produtos químicos

(Hidrocarbonetos)
Químico

Fonte: Autores, 2019.

Fumos metálicos de

Corte de chapas e

Manganês

soldagem
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Quadro 4 - Descrição das medidas de controle (ações administrativas e EPC) e sua eficácia;
Risco

Medidas de controle existentes

EficáciaS/N

Fornecimento e uso correto dos EPI’s

SIM

Exames de audiometria na contratação, seis meses

Ruído

após a contratação, e a partir de então uma vez a SIM
cada ano.
Fornecimento, treinamento do uso correto dos EPI’s

SIM

Exames médicos periódicos uma vez ao ano

SIM

Fornecimento, treinamento do uso correto dos EPI’s

SIM

Exames médicos periódicos uma vez ao ano

SIM

Óleos e graxas

Fornecimento, treinamento do uso correto dos EPI’s

SIM

(Hidrocarbonetos)

Exames médicos periódicos uma vez ao ano

SIM

Fumos

Radiação não ionizantes

Fonte: Autores, 2019.

Quadro 5 - Descrição por risco dos EPIs e sua eficácia;
Função

Agente de risco

EPI

CA

Nível de

Eficácia

redução/neutralização S/N
Ruído
Fresador
Óleos e graxas
(Hidrocarbonetos)
Operador
de

Ruído

Protetor

1

auricular

agentes

-

Protetor

3

auricular

de corte

2 V. O

Radiações não
ionizantes

S

-

S

17 dB

S

-

N

9 dB

N

-

S

químicos

Respirador PFF

Soldador

18 dB

Luvas contra

maquina

Ruído

1023

9723
2
9785

Protetor

3

auricular

7272

Mascara de
solda

1
4767

Óculos

1

S

17

de segurança
Óleos e graxas
(Hidrocarbonetos)

Fumos

Ruído
Torneiro
mecânico

Óleos e graxas

5002

Luvas

-

contra agente

-

S

-

N

17 dB

S

-

S

químicos
Respirador PFF
2 V. O

2
9785

Protetor
auricular
Luvas contra

(Hidrocarbonetos) agente químicos

3
9723
-

Fonte: Autores, 2019.

8.

PARECER CONCLUSIVO.

Para o Torneiro mecânico:


Ruído
De acordo com o que estabelece o anexo 1 e anexo 2 da norma regulamentadora 15

(Lei 6514/77, portaria 3214/78 – MTE), conclui-se que há presença de modo habitual ao
agente de risco ruído a níveis abaixo do limite de tolerância. Desta forma não há exposição ao
agente de risco, portanto a condição é SALUBRE.


Químico (Hidrocarbonetos)
De acordo com o que estabelece o anexo 13 da norma regulamentadora 15 (Lei

6514/77, portaria 3214/78 – MTE), conclui-se que há exposição de modo intermitente ao
agente de risco químico (Hidrocarbonetos), essa substancia não oferece riscos carcinogênicos
conforme FISPQ anexada. A empresa fornece equipamentos de proteção individual, portanto
o risco está neutralizado. Desta forma não há exposição ao agente de risco, portanto a
condição é SALUBRE.


Periculosidade
Durante a rotina de trabalho não foram identificadas atividades com risco de

periculosidade de acordo com o que estabelece a norma regulamentadora 16 e seus anexos
(Lei 6514/77, portaria 3214/78 – MTE). Desta forma não é devido o adicional de
Periculosidade.
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Para o operador de maquina de corte:


Ruído
De acordo com o que estabelece o anexo 1 e anexo 2 da norma regulamentadora 15

(Lei 6514/77, portaria 3214/78 – MTE), conclui-se que há exposição de modo habitual ao
agente de RISCO RUÍDO a níveis abaixo do limite de tolerância. Desta forma não há
exposição ao agente de risco, portanto a condição é SALUBRE.


Químico (Fumos Metálicos)
De acordo com o que estabelece a norma regulamentadora 15 (Lei 6514/77, portaria

3214/78 – MTE), conclui-se que há exposição de modo habitual a FUMOS METÁLICOS.
Sabendo que alguns compostos químicos possuem limite de tolerância e a avaliação foi
realizada de maneira qualitativa mesmo tendo sido adotadas medidas de proteção para
proteger o trabalhador não é possível concluir que o risco está neutralizado. Desta forma
considera-se a situação como INSALUBRE em grau máximo, gerando direito ao adicional de
40% sobre o salario mínimo até que seja realizada uma avaliação qualitativa para fumos
metálicos e descaracterizada a situação atual.


Periculosidade
Durante a rotina de trabalho não foram identificadas atividades com risco de

periculosidade de acordo com o que estabelece a norma regulamentadora 16 e seus anexos
(Lei 6514/77, portaria 3214/78 – MTE). Desta forma não é devido o adicional de
Periculosidade.

Para o Fressador:


Ruído
De acordo com o que estabelece o anexo 1 e anexo 2 da norma regulamentadora 15

(Lei 6514/77, portaria 3214/78 – MTE), conclui-se que há exposição de modo habitual ao
agente de RISCO RUÍDO a níveis abaixo do limite de tolerância. Desta forma não há
exposição ao agente de risco, portanto a condição é SALUBRE.


Químico (Hidrocarbonetos)
De acordo com o que estabelece o anexo 13 da norma regulamentadora 15 (Lei

6514/77, portaria 3214/78 – MTE), conclui-se que há exposição de modo intermitente ao
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agente de risco químico (Hidrocarbonetos), essa substancia não oferece riscos carcinogênicos
conforme FISPQ anexada. A empresa fornece equipamentos de proteção individual portanto
o risco está neutralizado. Desta forma não há exposição ao agente de risco, portanto a
condição é SALUBRE.


Periculosidade
Durante a rotina de trabalho não foram identificadas atividades com risco de

periculosidade de acordo com o que estabelece a norma regulamentadora 16 e seus anexos
(Lei 6514/77, portaria 3214/78 – MTE). Desta forma não é devido o adicional de
Periculosidade.

Para o soldador:


Ruído
De acordo com o que estabelece o anexo 1 da norma regulamentadora 15 (Lei

6514/77, portaria 3214/78 – MTE), conclui-se que há exposição de modo habitual ao agente
de RISCO RUÍDO INTERMITENTE de 98,7 dB(A) o que está acima do limite de
tolerância, o protetor auricular fornecido atenua 9 dB resultando em um ruído de 89,7 dB(A)
desta forma o risco NÃO está neutralizado com a adoção de medidas de proteção, logo as
medidas não são eficazes. Desta forma há exposição ao agente de risco, portanto a condição é
INSALUBRE em grau médio, gerando direito ao adicional de 20% sobre o salario mínimo.
De acordo com o que estabelece o anexo 2 da norma regulamentadora 15 (Lei
6514/77, portaria 3214/78 – MTE), conclui-se que há exposição ao agente de RISCO
RUÍDO DE IMPACTO a níveis abaixo do limite de tolerância. Desta forma não há
exposição ao agente de risco, portanto a condição é SALUBRE.


Químico (Hidrocarbonetos)
De acordo com o que estabelece o anexo 13 da norma regulamentadora 15 (Lei

6514/77, portaria 3214/78 – MTE), conclui-se que há exposição de modo intermitente ao
agente de risco químico (Hidrocarbonetos), essa substancia não oferece riscos carcinogênicos
conforme FISPQ anexada. A empresa fornece equipamentos de proteção individual portanto
o risco está neutralizado. Desta forma não há exposição ao agente de risco, portanto a
condição é SALUBRE.
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Químico (Fumos Metálicos)
De acordo com o que estabelece o anexo 12 da norma regulamentadora 15 (Lei

6514/77, portaria 3214/78 – MTE), conclui-se que há exposição de modo habitual a FUMOS
METÁLICOS DE MANGANÊS. Porem como existe limite de tolerância para o agente e a
avaliação foi realizada de maneira qualitativa mesmo tendo sido adotadas medidas de
proteção não é possível concluir que o risco está neutralizado. Desta forma considera-se a
situação como INSALUBRE em grau máximo, gerando direito ao adicional de 40% sobre o
salario mínimo até que seja realizada uma avaliação qualitativa para fumos metálicos e
descaracterizada a situação atual.


Radiações não ionizantes
De acordo com o que estabelece o anexo 2 da norma regulamentadora 15 (Lei

6514/77, portaria 3214/78 – MTE), há exposição de modo intermitente ao agente
RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES. Porem o risco está neutralizado com adoção de
medidas de proteção eficazes. Desta forma não há exposição ao agente de risco, portanto a
condição é SALUBRE.


Periculosidade
Durante a rotina de trabalho não foram identificadas atividades com risco de

periculosidade de acordo com o que estabelece a norma regulamentadora 16 e seus anexos
(Lei 6514/77, portaria 3214/78 – MTE). Desta forma não é devido o adicional de
Periculosidade.

9.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

a. Responsáveis técnicos:

Nome: TAILON DAL MASO LUCAS
Formação: ENGENHEIRO AMBIENTAL
Crea-Pr: 140821/D

Nome: IURI HENRIQUE MANCINI
Formação: ENGENHEIRO CIVIL
Crea-Pr:160142/D
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10. GLOSSÁRIO

a. Descrição dos significados das siglas utilizadas no documento;
CLT – Consolidação das leis trabalhistas
NR – Norma Regulamentadora
NHO – Normas de Higiene Ocupacional
MTE – Ministério do trabalho e emprego
EPI – Equipamento de proteção individual
EPC – Equipamento de proteção coletiva
dB – É uma unidade de medida de som conhecida como decibéis.
MIG – Metal Inert Gás
MAG – Metal Active Gás
TIG – TungstenInertGas

b. Descrição de definições de termos técnicos utilizados.
LIMITE DE TOLERÂNCIA – È 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 laboral.
TEMPO DE EXPOSIÇÃO – é o tempo que o trabalhador fica exposto a determinada
condição.
RISCOS AMBIENTAIS – são 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.
PERICULOSIDADE – atividades e operações perigosas são aquelas que oferecem
perigo ao trabalhador e ao ambiente de trabalho.
INSALUBRIDADE – atividades ou operações que, por sua natureza, condições ou
métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos
limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do
tempo de exposição aos seus efeitos
JORNADA DE TRABALHO – é o período durante o qual o trabalhador está à
disposição da sua empresa, e este tempo está estabelecido no Direito do Trabalho.
DOSÍMETRO – é um dispositivo que tem como função medir a exposição de um
indivíduo à radiação, ruído, vibração e produtos químicos.
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DECIBELIMETRO- é um equipamento utilizado para realizar a medição dos níveis de
pressão sonora.
ZONA AUDITIVA– área que recebera a maior intensidade de ruídos.
RUÍDO CONTINUO– Para os fins de aplicação de Limites de Tolerância, o ruído que
não seja ruído de impacto.
RUÍDO DE IMPACTO – aquele que apresenta picos de energia acústica de duração
inferior a 1(um) segundo, a intervalos superiores a 1 (um) segundo.
NÍVEL DE REDUÇÃO/NEUTRALIZAÇÃO– é a quantidade de redução de
intensidade que um determinado equipamento consegue neutralizar.
HABITUAL – aquele exercido por mais de 400 minutos por dia, acima de 83,34% da
jornada diária.
INTERMITENTE – aquele exercido até 400 minutos por dia (próximo de 6 horas e
meia), até 83,34% da jornada diária.

11. ANEXOS
a.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
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b. FICHA DE ENTREGA DE EPI’S E TREINAMENTO
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25

26

27

28

29

c.

CA dos principais equipamentos

CA- Protetor auricular Fresador

CA- óculos de segurança –Fresador , Op. Maq. Corte, Soldador e Torneiro

CA- Protetor Auricular –Op. Maq. Corte
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CA- Respirador –Op. Maq. Corte, Soldador

CA- Protetor auricular –Soldador

31

CA- Mascara de solda –Soldador

CA- Protetor auricular –Torneiro mecânico
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d. FISPQ dos químicos

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
Nome do produto: MOBILDEVALC XHP EXTRA 10W-40;
FISPQ Numero: 2003529xbr;
Descrição do produto: Óleo básico e aditivos;
Uso intencionado: Óleo para motor.
IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
Este material não é perigoso de acordo com as diretrizes regulamentares.
OUTRAS INFORMAÇÕES DE RISCO:
Perigos Físicos/ Químicos:
Sem riscos significativos.
Riscos à Saúde:
Injeção de alta pressão sob a pele pode causar sérios danos. Exposição excessiva pode resultar
em irritação dos olhos, pele e aparelho respiratório.
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INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
ROTA DE EXPOSIÇÃO
Inalação
Toxicidade: Não há dados de ponto
final para o material.
Irritação: Não há dados de ponto final
para o material.

CONCLUSÃO/ OBSERVAÇÕES
Minimamente Tóxico. Baseado na
avaliação dos componentes
Risco negligível quando manuseado em
temperaturas ambientes ou normais.

Ingestão
Toxicidade: Não há dados de ponto Minimamente Tóxico. Baseado
final para o material.
avaliação dos componentes.
Pele
Toxicidade: Não há dados de ponto
final para o material.
Irritação: Não há dados de ponto final
para o material.

Olho
Irritação: Não há dados de ponto final
para o material.

na

Minimamente Tóxico. Baseado na
avaliação dos componentes.
Irritação negligível da pele em
temperatura ambiente. Baseado na
avaliação dos componentes.

Pode causar desconforto ameno nos
olhos, de curta duração.
Baseado na avaliação dos componentes.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
Nome do produto: LUBRAX ATF TA;
FISPQ Numero: BR0099;
Descrição do produto: Óleo hidráulico tipo ATF para transmissões.
IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
Classificação de perigo do produto:
Corrosão/irritação à pele – Categoria 3;
Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2A.
Outros perigos que não resultam em uma classificação:
O produto não possui outros perigos.
INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
Toxicidade aguda: Não é esperado que o produto apresente toxicidade aguda.
Corrosão/irritação à pele: Provoca irritação moderada à pele com vermelhidão e
ressecamento.
Lesões oculares graves/irritação oculares: Provoca irritação ocular grave comvermelhidão e
dor.
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Sensibilização respiratória ou à pele:Não é esperado que o produto provoque sensibilização
respiratória ou à pele.
Mutagenicidade em células germinativas: Não é esperado que o produto apresente
mutagenicidade em células germinativas.
Carcinogenicidade: Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.
Toxicidade à reprodução: Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única: A inalação de altas concentrações
de névoas do produto pode provocar irritação das vias respiratórias com tosse, dor de garganta
e falta de ar.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida: Não é esperado que o produto
apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida.
Perigo por aspiração:Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
Nome do produto: WI AL 12;
Principais usos: Ligas de alumínio para solda ao Arco elétrico, arame e vareta
Alumínio.
Nome da empresa: Weld-Inox Soldas Especiais Ltda

nua:

IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS
Classificações de substância ou mistura
- Corrosão/irritação à pele-categoria 1
- Sensibilidade à pele- Categoria 1
- Toxidade aguda - Oral- categoria 1.
- Lesão ocular graves/irritação ocular - Categoria 1.
- Carcinogenicidade - Categoria 1ª
INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
Os consumíveis apresentam pouco ou nenhum risco antes de serem utilizados no processo de
soldagem, no entanto, operações de soldagem resultam em elevar a temperatura do produto
acima de seu ponto de fusão, resultando calor e geração fumos ou névoas. A maior exposição
ao risco é a inalação.
Toxidade aguda: As inalações excessivas dos fumos podem resultar em irritação dos olhos,
nariz e garganta, altas concentrações de fumos e poeiras de óxido de ferro, manganês, cobre,
zinco e chumbo podem resultar em febre de fumos metálicos. Os sintomas típicos consistem
em um gosto metálico na boca, secura e irritação de garganta, calafrios e febre geralmente
duram 12 a 48 horas.
Corrosão/irritação da pele: a radiação causada pelo arco elétrico causam queimaduras à pele
com vermelhidão, formação de bolhas descamação e dor;
Lesões oculares graves/ irritação oculares: a radiação causada pelo arco elétrico causam
queimaduras nos olhos com vermelhidão, lacrimejamento, dor e distúrbio visual;
Sensibilização respiratória ou à pele: a inalação prolongada em altas concentrações pode levar
á condições listadas:
Cromo: várias formas de dermatite, inflamação e ou ulceração do trato respiratório superior e
possível câncer das fossas nasais.
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Ferro: (óxido de ferro) siderose.
Manganês: bronquite, pneumonite, falta de coordenação.
Molibdênio: dor em articulações, mãos, joelhos e pés. Alterações morfológicas no fígado, rins
e baço.
Os fumos produzidos pela soldagem podem ser perigosos à saúde e a exposição excessiva
pode causar problemas respiratórios ou alérgicos e até agravá-los.
A radiação emitida pelo arco elétrico poderá provocar queimaduras na pele e nos olhos.
Níquel e cromo são possivelmente cancerígenos de acordo de acordo com OSHA (29 CFR
1910.1200).
.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome do produto: “Eletrodos”;
Principais usos: Soldagem ao Arco elétrico, Eletrodo Revestido para: Aços de Baixo
Médio Carbono; Aços Inoxidáveis; Revestimentos Duros; Aços Ferramentas;Ferros
Fundidos; Alumínio, Cobre e Suas Ligas e Corte e Chanfro.
Nome da empresa: Weld-Inox Soldas Especiais Ltda.

e

IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS
Classificações de substância ou mistura
-Varetas de alma metálica, revestidas por compostos orgânicos e minerais.
-Sensibilização à pele – Categoria 1
-Carcinogenicidade – Categoria 2
-Toxidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida – Categoria 1.
INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
Os consumíveis apresentam pouco ou nenhum risco antes de serem utilizados no processo de
soldagem, no entanto, operação de soldagem resulta em elevar a temperatura do produto
acima de seu ponto de fusão, resultando calor e geração fumos ou névoas. A maior exposição
ao risco é a inalação.
Toxidade aguda: A inalação excessiva dos fumos pode resultar-se em irritação dos olhos,
nariz e garganta, altas concentrações de fumos e poeiras de óxido de ferro, manganês, cobre,
zinco e chumbo podem resultar em febre de fumos metálicos. Os sintomas típicos consistem
em um gosto metálico na boca, secura e irritação de garganta, calafrios e febre geralmente
duram 12 a 48 horas.
Corrosão/irritação da pele: a radiação causada pelo arco elétrico causam queimaduras à pele
com vermelhidão, formação de bolhas descamação e dor;
Lesões oculares graves/ irritação oculares: a radiação causada pelo arco elétrico causam
queimaduras nos olhos com vermelhidão, lacrimejamento, dor e distúrbio visual;
Sensibilização respiratória ou à pele: a inalação prolongada em altas concentrações pode levar
á condições listadas:
Cromo: várias formas de dermatite, inflamação e ou ulceração do trato respiratório superior
e possível câncer das fossas nasais.
Ferro: (óxido de ferro) siderose.
Manganês: bronquite, pneumonite, falta de coordenação.
Molibdênio: dor em articulações, mãos, joelhos e pés. Alterações morfológicas no fígado, rins
e baço.
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Os fumos produzidos pela soldagem podem ser perigosos à saúde e a exposição excessiva
pode causar problemas respiratórios ou alérgicos e até agravá-los.
A radiação emitida pelo arco elétrico poderá provocar queimaduras na pele e nos olhos.
Níquel e cromo são possivelmente cancerígenos de acordo de acordo com OSHA (29 CFR
1910.1200). O nível de exposição deve ser mantido abaixo dos especificados na seção 3.
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
Nome do produto: OK ALSI12.
Principais usos: Soldagem ao Arco Elétrico.
Nome da empresa: ESAB Indústria e Comércio Ltda.
IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS
Classificação do produto

Toxicidade aguda – Inalação – Categoria 4.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida –Categoria 1.
Perigoso ao ambiente aquático – Crônico – Categoria 3.
INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
Corrosão/irritação da pele: Não classificado.
Lesões oculares graves/irritação ocular: Não classificado.
Sensibilização respiratória ou à pele: Não classificado.
Mutagenicidade em células germinativas: Não classificado.
Carcinogenicidade : Não classificado.
Toxicidade à reprodução : Provoca danos aos órgãos
Toxicidade para órgãos alvo específicos –exposição única: Não classificado.
Toxicidade para órgãos alvo específicos – exposição repetida: A exposição excessiva a fumos
de soldagem pode afetar a função pulmonar.
Perigo por aspiração: Não classificado.
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