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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do  Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na mo-

dalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Minis-

tério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distância (SEED) 

e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas 

técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de en-

sino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir 

o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino 

e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das 

redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-

nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 

esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Janeiro de 2010

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra dos professores-autores

Prezado Estudante,

Bem-vindo à disciplina de Saúde e Segurança Ambiental.

Muito se tem falado sobre saúde e segurança ambiental. Curiosamente, a 

maioria imagina que tais palavras se referem apenas aos ecossistemas, aos 

biomas, aos recursos naturais. No entanto, o sentido de ambas vai muito 

além. Elas são vitais também para a vida de qualquer trabalhador. Muito 

mais ainda para o Técnico em Meio Ambiente! É ele o profissional que atu-

ará em áreas onde podem ocorrer riscos físicos, químicos e biológicos. Para 

tanto, é este profissional que deve estar preparado e capacitado para prote-

ger à sua própria saúde e a de outrem.

E é nesse contexto que a nossa disciplina Saúde Ambiental se insere. Traze-

mos a você, futuro profissional do meio ambiente, informações sobre como 

não prejudicar a sua saúde ao laborar com os agressores ambientais, enten-

didos aqui como substâncias químicas, radioativas, radiação não ionizante, 

microrganismos patogênicos, e intempéries tais como calor e frio intensos, 

entre outros. Conhecer os riscos, evitá-los e minimizá-los. Ao utilizar equi-

pamentos de proteção individual ou coletiva, de forma correta, você estará 

fazendo a diferença entre uma vida laboral saudável ou danosa. Além disso, 

a gestão ambiental corporativa, seja pública ou privada, deve estabelecer 

qualidade de vida aos trabalhadores, pois a sustentabilidade se consegue 

com pessoas devidamente capacitadas para tal.

Aproveite o momento para sanar suas dúvidas sobre segurança do trabalho, 

conhecer seus direitos, deveres e os riscos inerentes à profissão escolhida 

por você.

Bons estudos!!!

Professor Cesar Silva e João Gomes.

Os autores
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Nesta aula vamos conhecer alguns conceitos básicos em segu-

rança ambiental. Esses conceitos são fundamentais para enten-

der as implicações da segurança e a importância da prevenção.

1.1. Conceito de acidente
Em uma definição mais ampla e genérica, podemos dizer que acidente é um 

evento indesejável e inesperado que produz desconforto, danos, ferimentos, 

perdas humanas e/ou materiais.

Figura 1.1: Acidentes de trabalho e segurança 
do trabalhador.
Fonte: http://cipamin.blogspot.com.br/p/cipa.html

Os acidentes podem ser classificados em diversos tipos, por exemplo: 

Acidente de trabalho ou simplesmente acidente: É a ocorrência impre-

vista ou indesejável, relacionada com a atividade do trabalho, que causa 

lesão pessoal ou ainda risco próximo ou remoto desta lesão.

•	 Acidente sem lesão: É o acidente que não causa lesão no trabalhador.

•	 Acidente de trajeto: É o acidente sofrido pelo trabalhador no trajeto 

entre sua residência e seu trabalho ou vice-versa.

Aula 1 – Conceitos básicos (parte 1)
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•	 Acidente impessoal: É o acidente que ocorre independe de existir aci-

dentado.

•	 Acidente inicial: É o acidente impessoal que é a causa inicial de um ou 

mais acidentes.

•	 Incidente (quase acidente): é um acontecimento não desejado que em 

circunstâncias ligeiramente diferentes, poderia resultar em lesões à pessoa, 

danos à propriedade, perda no processo ou danos ao meio ambiente.

1.2 Condição insegura e ato inseguro
Vejamos também o conceito de condição insegura e de ato inseguro, que 

são as causas primárias de muitos acidentes. Saber identificá-los e evitá-los 

é muito importante para proteger a integridade dos trabalhadores e demais 

funcionários.

Condições inseguras - são: problemas de iluminação; ruídos e trepidações 

em excesso; falta de protetores em partes móveis de máquinas e nos pontos 

de operação; falta de limpeza e de ordem; passagens obstruídas; pisos escor-

regadios ou esburacados; escadas entre pavimentos sem proteções; condi-

ções sanitárias insatisfatórias; ventilação deficiente ou imprópria; ferramen-

tas desarrumadas ou defeituosas etc. 

Atos Inseguros são ações praticadas por 

trabalhadores por falta de treinamento, de 

atenção ou descuido. Os mais comuns são: 

atos imprudentes; inutilização de EPI; des-

montagem ou desativação de proteções de 

máquinas; máquinas sem proteção; recusa 

de utilização de equipamento individual de 

proteção; operação de máquinas e equi-

pamentos sem habilitação e sem treino; 

operação de máquinas em velocidade ex-

cessiva.

Acesse http://www.youtube.
com/watch?v=O97UgsxBv2E> 

e assista ao interessante vídeo 
sobre segurança no trabalho. 

Você vai gostar! 

Figura 1.2: Ato inseguro.
Fonte: http://tstsergiobigi.blogspot.com.br/

Saúde e Segurança Ambientale-Tec Brasil 14



1.3  Classificação dos efeitos nocivos à saúde
Muitos produtos utilizados diariamente nas indústrias e na agricultura po-

dem trazer problemas de saúde para quem os manipula. Vejamos alguns 

problemas mais comuns:

•	 Produtos irritantes e/ou corrosivos: provocam alterações na pele ou 

mucosas (cimento, ácidos, bases etc.)

•	 Produtos sensibilizantes: produzem alergias (níquel, cromo, fibras sin-

téticas)

•	 Produtos asfixiantes: impedem o organismo de obter ou utilizar o oxi-

gênio do ar atmosférico (monóxido de carbono (CO), cianetos)

•	 Produtos narcóticos: produzem inconsciência (clorofórmio, éteres, álco-

ois, acetonas)

•	 Produtos neurotóxicos: produzem alterações no sistema nervoso (ani-

lina, chumbo, mercúrio, benzeno, solventes em geral)

•	 Produtos carcinogênicos: produzem tumores malignos (amianto, ben-

zeno, cádmio, cromo)

•	 Produtos mutagênicos: produzem problemas hereditários (éteres de 

glicol, chumbo, benzeno)

•	 Produtos teratogênicos: produzem malformações no feto (substâncias 

radioativas).

1.4 Conceitos de saúde ocupacional.
Os acidentes de trabalho não são ocasionados apenas por falhas humanas, 

como distração ou imperícia, ou por falha mecânica, com defeitos em manu-

tenção das máquinas. Os acidentes também podem acontecer em decorrência 

de problemas de saúde do trabalhador. Imagine um operador de máquinas, 

ou um motorista de caminhão, sendo acometido de um mal súbito em de-

corrência de um mal? Por esses motivos, a NR07 definiu a necessidade da 

elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), 

onde ficam estabelecidos os exames médicos periódicos  que cada trabalhador 

deve submeter-se, conforme sua atividade e os riscos a que se expõe. 

e-Tec BrasilAula 1 – Conceitos básicos (parte 1) 15



NRs – São normas regulamentadoras definidas pelo Ministério do Traba-

lho, em conjunto com empregados e empregadores, e fornecem orientações 

sobre procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e medicina do 

trabalho. 

Resumo
Nessa aula você não só conheceu as definições de conceitos básicos em se-

gurança o conceito de acidente e o de incidente, como também conheceu a 

classificação dos efeitos nocivos que muitas substâncias causam ao organis-

mo. Aprendeu a importância de o trabalhador ter uma boa saúde, pois este 

item ajuda a evitar acidentes.

Atividade de aprendizagem
•	 Assinale com (X) identificando se o item é ato inseguro ou condição in-

segura: 

a) ruídos e trepidações em excesso   (    ) ato inseguro

       (    ) condição insegura

b) operação de máquinas em  

velocidade excessiva   (    ) ato inseguro

      (    ) condição insegura

c) condições sanitárias insatisfatórias  (    ) ato inseguro

      (    ) condição insegura

Para conhecer mais sobre as 
Normas Regulamentadoras, 

consulte o site: <http://portal.
mte.gov.br/legislacao/normas-

regulamentadoras-1.htm>

Saúde e Segurança Ambientale-Tec Brasil 16
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Nessa aula veremos alguns conceitos fundamentais em seguran-

ça no trabalho. Você terá noções básicas sobre equipamentos 

individuais e coletivos e atuação dos profissionais nessa área.

2.1  Equipamentos de proteção Individual - 
EPI

Equipamento de Proteção Individual (EPI) é todo dispositivo de uso individu-

al, destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. 

O uso dos equipamentos de proteção individual (EPI) é regido pela norma 

regulamentar 06 (NR06), que dispõe que a empresa é obrigada a fornecer, 

gratuitamente, aos empregados os equipamentos de proteção individual de 

acordo com a função exercida. Todos os equipamentos devem estar em perfei-

to estado de conservação e funcionamento. São considerados Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI): sapatos e calçados de segurança, óculos, luvas, 

cintos de segurança, máscaras respiratórias, protetores auriculares, etc.   

Figura 2.1: Os equipamentos de proteção individual 
(EPI) são importantes para a segurança do trabalhador.
Fonte: www.fundacentro.gov.br

2.2  Equipamentos de Proteção Coletivos 
(EPC)

Equipamentos de Proteção Coletivos (EPC) são medidas gerais a serem to-

madas em uma empresa para proteger os trabalhadores da exposição a um 

agente insalubre e/ou perigoso. Desta forma deve-se entender não só como 

equipamentos, mas como método e tecnologia.

Aula 2 – Conceitos básicos (parte 2)

e-Tec Brasil



Como exemplo, podemos citar o isolamento acústico de fontes de ruído, a 

ventilação dos locais de trabalho, a proteção de partes móveis de máquinas 

e equipamentos, a sinalização de segurança, a cabine de segurança bioló-

gica, cabine para manipulação de radiações, extintores de incêndio, dentre 

outros.

Figura 2.2: Os equipamentos de proteção coletiva trazem segurança 
aos trabalhadores e demais pessoas que atuam no local.
Fonte: http://obrasbrasil.blogspot.com.br/2011/07/seguranca-epc-equipamento-de-protecao.html

2.3 Profissionais na área de segurança.
A segurança do trabalhador é um assunto sério. Por esse motivo é constan-

temente analisada. Existem profissionais dedicados somente a esse assunto, 

buscando garantir a integridade física do trabalhador. São eles:

1. O engenheiro de segurança planeja o ambiente de trabalho, a fim de 

garantir que os equipamentos ou as condições de trabalho não prejudi-

quem o trabalhador em sua função ou em sua vida futura.

2. O técnico em segurança executa as ações planejadas pelos engenhei-

ros, e verifica se estas estão sendo adotadas pelos trabalhadores e demais 

responsáveis.

3. Os médicos e enfermeiros do trabalho são especializados em diag-

nosticar e tratar as doenças ou lesões que acometem os trabalhadores 

nos diversos ramos de atividades. 

Todos esses profissionais compõem o SESMET - Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, que você verá com 

mais detalhes nas aulas posteriores.

Saúde e Segurança Ambientale-Tec Brasil 18



Resumo
Nessa aula você não apenas aprendeu o que são Equipamentos de Proteção 

Individuais (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletivos (EPC), como também 

conheceu a importância e a diferença entre eles. Viu que os profissionais da 

área de segurança do trabalhador desempenham função importante para as 

atividades laborais e para a integridade física dos trabalhadores. 

Atividade de aprendizagem
•	 Agora, veja se você consegue diferenciar um Equipamento de Proteção 

Individual (EPI) de um Equipamento de Proteção Coletiva (EPC).

a) Sinalização de segurança     (    ) EPI  

                                                    (    ) EPC

b) Protetor auricular      (    ) EPI 

         (    ) EPC

c) Sapatos de segurança     (    ) EPI 

         (    ) EPC

d) Extintor de incêndio     (    ) EPI  

          (    ) EPC

e-Tec BrasilAula 2 – Conceitos básicos (parte 2) 19
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Nesta aula você verá que o trabalho pode também causar danos 

e lesões, se não for executado dentro de normas de segurança. 

Os maiores danos ao trabalhador são os danos físicos e quími-

cos, causados por materiais e produtos do uso diário nas empre-

sas e nos campos.

3.1 Riscos ambientais
Como vimos na aula anterior, riscos de acidente de trabalho são situações 

onde a integridade física do trabalhador pode ser comprometida. Isso pode 

acontecer de diversas formas. Os riscos ambientais são os agentes físicos, 

químicos, biológicos, mecânicos e ergonômicos que existem no ambiente 

de trabalho, capazes de causar danos à saúde do trabalhador devido à sua 

natureza, intensidade ou tempo de exposição.

3.2 Riscos físicos
Riscos ergonômicos também são riscos físicos, pois  ergonomia tem relação 

com postura no trabalho e com as condições de utilização de máquinas e 

ferramentas a que o trabalhador está expos-

to. As lesões ergonômicas mais comuns são 

as LER (Lesões por Esforço repetitivo) e as 

DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacio-

nados ao Trabalho). Você verá esse assunto 

com mais detalhes na aula 14, quando será 

abordada a NR17, que trata especificamen-

te sobre questões ligadas a ergonomia no 

trabalho. 

As lesões físicas mais comuns são causadas 

pelos seguintes agentes ambientais: ruídos, 

vibrações, radiações ionizantes, frio, calor, 

pressões anormais, umidade.

Figura 3.1: Excesso de ruído é um 
risco físico prejudicial à saúde.
Fonte: http://www.freeimages.co.uk/

Aula 3 –  Riscos do trabalho - físicos e 
químicos

e-Tec Brasil



A exposição prolongada ou intensa a estes agentes ambientais podem cau-

sar diversas lesões, como: surdez total ou parcial; dores nas costas; proble-

mas lombares; pneumonias; desmaios; sangramentos; resfriados etc.

Para a prevenção, é necessário observar as Normas Regulamentadoras que 

tratam cada tipo de atividade, incluindo também os níveis aceitáveis de ex-

posição de cada agente ambiental. 

3.3 Riscos químicos 
Os riscos químicos são decorrentes, de modo geral, dos produtos manipula-

dos pelos trabalhadores, seja na indústria ou no campo. Sua intensidade ou 

tempo de exposição são determinantes para a gravidade da lesão.

Figura 3.2: Agrotóxicos são agentes químicos prejudiciais à saúde.
Fonte: http://agriculturainteratividade.blogspot.com.br  

Os agentes químicos são produtos ou substâncias que penetram no organis-

mo pela via nasal ou que possam ter contato com a pele e serem absorvidos 

ou ingeridos pelo trabalhador.

As principais formas de contaminação química são: poeiras, fumos, névoas, 

neblinas, gases, vapores, substâncias compostas ou produtos químicos em 

geral.

Todo tipo de produto químico pode, em médio e longo prazo, trazer uma 

série de problemas como irritações na pele e garganta, intoxicações, feri-

mentos, queimaduras e mutações. Por esses motivos é importante sempre o 

uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 

Para ter mais informações sobre 
os efeitos dos agrotóxicos, 

baixe a cartilha da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
no seguinte site: <http://portal.

anvisa.gov.br>
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Quando forem identificados riscos à saúde por produtos químicos, deverão 

ser adotadas as medidas necessárias para sua eliminação, minimização ou o 

controle dos existentes nos ambientes de trabalho. Medidas de proteção de-

verão ser adotadas sempre que a concentração dos agentes químicos atinja 

a metade do valor recomendado como LT (Limite de Tolerância), de acordo 

com a NR15 da Portaria 3214/78.

As embalagens vazias de agrotóxicos devem ser devolvidas ao fabricante 

ou no local onde foram compradas, pois dispostas de maneira inadequada 

podem causar riscos químicos às pessoas e ao meio ambiente.

Resumo
Nesta aula você ficou sabendo um pouco mais sobre os riscos ambientais, 

ou seja, os riscos físicos e os químicos, e que estes agentes podem causar 

problemas de saúde ou mesmo lesões graves.  Conheceu NR-15, que prevê 

medidas de proteção ao trabalhador quando os níveis de concentração de 

agentes químicos forem muito altos.

Atividades de aprendizagem
1. Associe (F) para risco físico e (Q) para risco químico

a) (     ) Ruídos, luzes, radiações pontuais, água, gelo.

b) (     ) Ruídos, vibrações, radiações ionizantes, frio, calor

c) (     ) Poeiras, vibrações, névoas, radiações ionizantes

2. Assinale a alternativa que apresenta exemplos de riscos químicos.

a) Poeiras, agrotóxicos, detergentes, gases, fogo e descarga elétrica.

b) Névoas, neblinas, piso molhado, fogo ou produtos químicos em geral. 

c) Ruídos, luzes, radiações pontuais, água e gelo.

d) Poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, substâncias compostas 

ou produtos químicos em geral.

e) Somente produtos químicos em geral.
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Nesta aula continuaremos a conhecer os principais riscos en-

volvidos nas atividades diárias tanto nas indústrias quanto nas 

lavouras. Os riscos biológicos podem ser nocivos dependendo 

da intensidade com que  os trabalhadores e demais pessoas es-

tiverem envolvidas nas atividades.

4.1 Riscos biológicos
Os riscos biológicos acometem principalmente os trabalhadores da área da 

saúde, da limpeza urbana e destinação de resíduos, dos abatedouros e dos 

laboratórios clínicos.

Figura 4.1: Símbolo de risco biológico
Fonte: http://segurancacearense.blogspot.com.br  

Os principais agentes biológicos que incorrem em riscos são:

•	 Microrganismos: são formas de vida de dimensões microscópicas. Entre 

aqueles que causam dano à saúde humana, incluem-se bactérias, fun-

gos, alguns parasitas (protozoários) e vírus.

•	 Microrganismos geneticamente modificados: são os que tiveram seu 

material genético alterado por meio de técnicas de biologia molecular. 
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•	 Culturas de células de organismos multicelulares: o crescimento in 

vitro de células derivadas de tecidos ou órgãos de organismos multice-

lulares em meio nutriente e em condições de esterilidade podem causar 

danos à saúde humana quando contiverem agentes biológicos patogê-

nicos.

•	 Parasitas: são organismos que sobrevivem e se desenvolvem às custas de 

um hospedeiro, unicelulares ou multicelulares. As parasitoses são causa-

das por protozoários, helmintos (vermes) e artrópodes (piolhos e pulgas). 

•	 Toxinas: são substâncias secretadas (exotoxinas) ou liberadas (endoto-

xinas) por alguns microrganismos que causam danos à saúde humana, 

podendo até provocar a morte. Como exemplo de exotoxina, temos a 

secretada pelo Clostridium tetani, responsável pelo tétano e, de endoto-

xinas, as liberadas por Meningococcus ou Salmonella.

Esses agentes são capazes de provocar dano à saúde humana, podendo 

causar infecções, efeitos tóxicos, efeitos alérgicos, doenças autoimunes e a 

formação de câncer e malformações.

4.2 Classificação dos riscos biológicos
Os agentes biológicos são distribuídos em classes de risco de 1 a 4, conside-

rando o risco que representam para a saúde do trabalhador, sua capacidade 

de propagação e a existência ou não de prevenção e tratamento. 

Veja abaixo um resumo da característica de cada classe de risco

Classe de risco Risco individual 1 Risco de  
propagação

Prevenção ou 
tratamento

1 Baixo Baixo -

2 Moderado Baixo Existem

3 Elevado Moderado Nem sempre existem

4 Elevado Elevado Atualmente não existem

Figura 4.2: O risco individual relaciona-se com a probabilidade do trabalhador con-

trair a doença e com a gravidade dos danos à saúde que essa pode ocasionar. 

Fonte: www.mte.gov.br

Para saber mais sobre 
organismos geneticamente 

modificados, consulte o 
seguinte link: <www.crq4.

org.br/downloads/cartilha_
transgenicos.pdf>

Saúde e Segurança Ambientale-Tec Brasil 26



4.3 Prevenção de riscos ambientais
Para a prevenção de riscos ambientais é necessário que a empresa apresen-

te documentos de controle elaborados por técnicos especializados, como o 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e o Programa de Con-

trole Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). Tais documentos são previstos 

nas Normas Regulamentadoras NR07 e NR09. Mais detalhes sobre este as-

sunto, você terá  nos próximos capítulos. 

O controle de riscos descrito no PPRA tem como objetivo eliminar ou reduzir 

ao mínimo a exposição não apenas dos trabalhadores do serviço de saúde, 

como também daqueles que exercem atividades de promoção e assistência 

à saúde, aos agentes biológicos. A elaboração e implementação do PCMSO 

devem estar embasadas na identificação dos riscos à saúde dos trabalhado-

res prevista no PPRA. Desta forma, as NRs enfatizam não só essa obrigação 

em relação aos riscos biológicos, mas também a necessidade de interação 

entre os dois programas.

Resumo
Nesta aula você viu que os riscos biológicos são mais frequentes em traba-

lhadores que atuam nas áreas de saúde, de limpeza urbana e destinação de 

resíduos, dos abatedouros e laboratórios clínicos e outros ramos do gêne-

ro.  Conheceu uma tabela diferenciada de classificação de riscos para es-

ses agentes. Aprendeu que o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

(PPRA) e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 

são documentos elaborados com finalidade de identificar e prevenir os riscos 

ambientais.

Atividades de aprendizagem
•	 Faça uma pesquisa em livros ou na internet e cite 2 tipos de organismos 

geneticamente modificados que são utilizados em nosso cotidiano.
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Agora que você já conhece os principais riscos ambientais, como 

físicos, químicos e biológicos, veremos o que significa e para que 

serve um mapa de riscos ambientais, considerado instrumento 

de orientação ao trabalhador.

5.1 O que é mapa de risco?
Mapa de risco é uma representação gráfica de uma relação de fatores pre-

sentes nos locais de trabalho. É confeccionado sobre a planta baixa da em-

presa ou do local específico de trabalho, onde são identificados fatores que 

podem acarretar prejuízos à saúde dos trabalhadores, como acidentes e 

doenças de trabalho. Tais fatores têm origem nos diversos elementos do 

processo de trabalho (materiais, equipamentos, instalações, suprimentos e 

espaços de trabalho) e a forma de organização do trabalho (arranjo físico, 

ritmo de trabalho, método de trabalho, postura de trabalho, jornada de tra-

balho, turnos de trabalho, treinamento etc.).

Figura 5.1: O mapa de riscos ambientais é um importante 
instrumento para a saúde dos trabalhadores
Fonte: http://mundodaimpermeabilizacao.blogspot.com.br

Aula 5 – Mapa de riscos ambientais

e-Tec Brasil



5.2 Elaboração do mapa de risco.
Como você viu anteriormente, o Mapa de Riscos é elaborado sobre a planta 

baixa da empresa ou local de trabalho, indicando através de círculos e cores 

padronizadas os seguintes itens:

•	 O grupo a que pertence o risco, de acordo com a cor padronizada.

•	 O número de trabalhadores expostos ao risco, o qual deve ser anotado 

dentro do círculo.

•	 A especificação do agente (por exemplo: físico: calor, frio, poeira; ou 

ergonômico - repetitividade) deve ser anotada também dentro do círculo.

•	  A intensidade do risco, de acordo com avaliação técnica, deve ser repre-

sentada por tamanhos proporcionalmente diferentes de círculos.

Quando em um mesmo local houver incidência de mais de um risco de igual 

gravidade, utiliza-se o mesmo círculo, dividindo-o em partes, pintando-as 

com a cor correspondente ao risco.

Veja os padrões de cores e tamanhos de círculos, conforme o tipo e intensi-

dade do risco.

Simbologia das cores

No mapa de risco, os riscos 
são representações e indi-

cados por círculos coloridos 
de três tamanhos diferentes, 

a saber:

Risco Químico Leve Risco Mecânico Leve

Risco Químico Médio Risco Mecânico Médio

Risco Químico Elevado Risco Mecânico Elevado

Risco Biológico Leve Risco Ergonômico Leve Risco Físico Leve

Risco Biológico Médio Risco Ergonômico Médio Risco Físico  Médio

Risco Biológico Elevado
Risco Ergonômico 
Elevado

Risco Físico Elevado

Figura 5.2: A simbologia de tamanhos e as cores são utilizadas para identificar o tipo 
e intensidade dos riscos ambientais.
Fonte: http://www.areaseg.com/sinais/mapaderisco.html

Riscos mecânicos (azul) são considerados riscos geradores de acidentes. Por 

exemplo: arranjo físico deficiente; máquinas e equipamentos sem proteção; 

ferramentas inadequadas ou defeituosas; eletricidade; incêndio ou explosão; 

animais peçonhentos; armazenamento inadequado.
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Veja abaixo um exemplo de mapa de risco elaborado para uma empresa:

   
Administração

 
CPD

     

 
Almoxarifado

 
BWC  

Jardim

          
Linha de montagem 

   
Refeitório

       
Tornearia e  
Soldagem

        
Depósito

 
Cozinha

    
Dispensa

Figura 5.3: exemplo de mapa de risco
Fonte: http://www.areaseg.com/sinais/mapaderisco.html

Resumo
Você viu nesta aula o significado e a utilidade do mapa de riscos ambientais. 

Viu que ele representa os riscos ambientais no local de trabalho, classifica-

dos por grupo e por intensidade. Aprendeu também que o mapa de riscos 

ambientais é um instrumento para identificar e, posteriormente, prevenir 

possíveis acidentes e situações de risco ao trabalhador. Você conheceu as 

diferentes cores e tamanhos que caracterizam os riscos ambientais. 

Atividades de aprendizagem 
•	 Associe as cores aos tipos de riscos ambientais

1. Amarelo   (    ) risco biológico

2. Vermelho   (    ) risco físico   

3. Azul   (    ) risco químico

4. Verde   (    ) risco ergonômico

5. Marrom   (    ) risco mecânico (de acidente)
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Você aprenderá nesta aula a importância de se constituir nas 

empresas uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA). Também verá como participar e colaborar com sua pró-

pria segurança e a de seus colegas.

6.1 O que é a CIPA?
Segundo a Norma Regulamentadora NR05, a Co-

missão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) é 

uma organização de representantes do empregador 

e dos empregados, dimensionada conforme o qua-

dro I da própria NR05. A CIPA tem como objetivo a 

prevenção de acidentes e doenças decorrentes do 

trabalho, de modo a tornar compatível permanen-

temente o trabalho com a preservação da vida e a 

promoção da saúde do trabalhador.

A CIPA é regulamentada pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) nos 

artigos 162 a 165, e pela Norma Regulamentadora nº5 (NR05), contida na 

Portaria 3.214 de 08.06.78, baixada pelo Ministério do Trabalho.

6.2 Constituindo uma CIPA
Como você viu, a Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes (CIPA) é constituída de representan-

tes dos empregados e do empregador. Mas nem 

todas as empresas precisam ter uma CIPA. Depen-

dendo do ramo de atividade, algumas empresas 

precisam ter uma CIPA. Consulte o quadro I da 

NR05, para saber se o número de membros que 

compõe uma CIPA é de acordo com o número 

de funcionários de uma empresa. Pois, conhecido 

o número de membros que deverão constituir a 

CIPA, é necessário que haja uma eleição entre os 

Figura 6.1: Símbolo da CIPA 
Fonte: http://www.sealinspection.com.br/cipa.aspx

Para conhecer a NR05 e ter 
mais informações sobre a 
CIPA, consulte o portal do 
Ministério do Trabalho no link: 
<http://portal.mte.gov.br/
data/files/8A7C812D311909
DC0131678641482340/nr_05.
pdf>

Figura 6.2: São necessárias 
eleições para definirem os 
membros da CIPA
Fonte: http://www.temseguranca.com
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funcionários da empresa, para definir os representantes dos funcionários na 

comissão. Para o representante do empregador, não há eleição, mas desig-

nados diretamente pela direção da empresa. 

6.3 Funções da CIPA

Ter uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) constituída na 

empresa é algo muito importante, e os funcionários que a representam de-

vem exercer o cargo com responsabilidade. Afinal, muito da segurança dos 

seus colegas de trabalho e do patrimônio da empresa dependem da atuação 

dessas pessoas.

Entre as principais funções dos membros da CIPA estão: 

1. Identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar o mapa de riscos, 

com a participação do maior número de trabalhadores, com assessoria 

do SESMT, onde houver

2. Realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de tra-

balho visando à identificação de situações que venham trazer riscos para 

a segurança e saúde dos trabalhadores

3. Colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e PPRA e de 

outros programas relacionados à segurança e saúde no trabalho

4. Promover, anualmente, em conjunto com o SESMT, a Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT).

Você verá em capítulos mais adiante, o que vem a ser respectivamente Pro-
grama de Controle Médico de Saúde Ocupacional  (PCMSO) e Progra-
ma de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA). Quanto ao SESMET 

trata-se de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho. Essa função é regulada pela NR04 e exercida por 

profissionais dedicados exclusivamente a segurança do trabalho, como en-

genheiros e técnicos em segurança.

A SIPAT, por sua vez, é a Semana Interna de Prevenção aos Acidentes de 
Trabalho. Durante esse período, a empresa proporciona aos seus colabora-

dores momentos de informações a respeito de prevenção e conscientização 

quanto à segurança e acidentes no trabalho. Podem ser realizadas palestras, 
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treinamentos, gincanas, teatros. Enfim, todo tipo de atividade que sirva para 

conscientizar e alertar os trabalhadores da importância de se ter segurança 

no trabalho.

Figura 6.3: Durante a SIPAT são realizados vários treinamentos, como 
o combate a incêndio.
Fonte: http://www.orgulhosama.com.br/?tag=incendios

Resumo
Você viu nessa aula a importância tanto da CIPA quanto da SIPAT na vida 

dos trabalhadores. Conheceu não apenas as principais funções da CIPA, mas 

também como ela é constituída. 

Atividades de aprendizagem
1. Faça uma pesquisa na empresa onde você trabalha, ou nalguma que 

conheça, e verifique se há uma CIPA constituída. Caso positivo, quantas 

pessoas fazem parte da CIPA? Quais suas principais ações?
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2. Qual a função da Semana Interna de Prevenção aos Acidentes de Traba-

lho? Que tipos de atividades são realizados?

Anotações
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Nesta aula veremos que os riscos ambientais não são apenas os que se 

aplicam aos trabalhadores e funcionários das empresas e lavouras. Os ris-

cos e acidentes podem também se estender ao meio ambiente e, desse 

modo, atingir um número ainda maior de pessoas.

7.1 Riscos ao meio ambiente 
Acidentes podem acontecer nas indústrias ou nas fazendas e contaminar o 

meio ambiente, poluindo as águas, o solo e o ar. Além dos riscos ao traba-

lhador, esses acidentes também podem causar danos à população local que 

necessita desses recursos para sobreviver.

Da mesma forma que existem medidas preventivas 

para evitar acidentes de trabalho, também devem ser 

tomadas medidas preventivas para evitar danos am-

bientais.

As principais causas de acidentes ambientais são:

•	 Armazenamento incorreto de substâncias contami-

nantes

•	 Descarte inadequado de resíduos de produção ou 

de insumos produtivos

•	 Tratamento inadequado dos rejeitos produtivos

•	 Falha de manutenção em equipamentos

•	 Acidentes com o transporte da carga (navios e caminhões)

•	 Falhas nos equipamentos de produção.

Figura 7.1: Acidentes ambientais en-
volvendo derramamento de óleo tem 
se tornado comum atualmente.
Fonte: http://spillzone.com
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7.2 Principais acidentes ambientais. 
Ao longo das últimas décadas, os acidentes ambientais agravaram-se no 

mundo e no Brasil. Alguns marcaram por sua extensão ou agressividade. 

Vejamos alguns:

•	 Toxina de Seveso (Itália-1976) 

•	 Vazamento de gás em Bhopal (Índia-1984)

•	 Usina nuclear de Chernobyl (União Soviética-1986) 

•	 Navio Exxon Valdez (Alaska/EUA-1989)

•	 Derrame de petróleo no golfo do México (EUA-2010)

No Brasil também tivemos alguns casos.

•	 Derrame de petróleo no rio Iguaçu (Paraná-2000) 

•	 Morte de peixes no rio dos Sinos (Rio Grande do Sul-2006) 

•	 Derrame de resíduos de mineração (Minas Gerais-2007)

7.3 Consequências de acidentes ambientais
As principais consequências dos acidentes ambientais são a perda de biodi-

versidade e, por consequência, da qualidade de vida das pessoas. Indireta-

mente, também milhares de famílias são afetadas quando deixam de obter 

seu sustento através da pesca ou da agricultura, ou quando tem que deixar 

suas casas e regiões de origem.

Veja o que diz a Organização das Nações Unidas (ONU) sobre esse tema:

As taxas de perda da biodiversidade mundial chegaram a níveis alar-

mantes nas últimas décadas, segundo conclusão do 5º Panorama do 

Meio Ambiente Global (Geo-5).

Segundo o estudo, 20% das espécies de vertebrados estão ameaçadas 

e 38% dos recifes de corais sofreram redução desde 1980. O Geo-5 

também divulgou que mais de 30% da superfície terrestre são usados 

Para conhecer os principais 
acidentes ambientais nas últimas 

décadas acesse os seguintes 
vídeos http://www.youtube.

com/watch?v=q4JgcjiFMiU e
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para produção agrícola e alguns habitats naturais sofreram reduções 

de mais de 20% nos últimos trinta anos.

De acordo com a Secretaria de Políticas Públicas e Programas de Pes-

quisa de Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ino-

vação, os números apontam que o mundo está muito próximo de 

encontrar situações em que as perdas da biodiversidade e recursos 

naturais serão irreversíveis.

Fonte D24am.com, de 06/06/2012

Resumo
Nesta aula você aprendeu que acidentes podem acontecer nas indústrias, 

nas cidades e mesmo nos campos e que as consequências desses acidentes 

ambientais são sentidas em toda a sociedade. Conheceu os principais aci-

dentes ambientais no mundo e alguns no Brasil, além das consequências 

destes sobre a biodiversidade.

Atividades de aprendizagem
1. Vamos verificar o que você aprendeu nessa aula. Discuta com seus cole-

gas de turma e responda:

a) Quais as principais causas dos acidentes ambientais?

b) Quais as consequências dos acidentes ambientais e como isso afeta a 

vida das pessoas?

Para conhecer mais sobre 
acidentes ambientais e perda 
da biodiversidade, acesse o site: 
<http://www.pnuma.org.br/
publicacoes>
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2. Pesquise em jornais, revistas ou na internet e cite algum acidente am-

biental ocorrido em seu estado.

Anotações
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Nessa aula veremos quais os riscos ambientais mais comuns e 

como prevenir esses riscos.

8.1  Situações que provocam riscos ao meio 
ambiente

Você já pensou para onde vai o lixo que você gera todos os dias?

Bem, esperamos que vá para um sistema de tratamento adequado, que não 

prejudique o meio ambiente poluindo os rios e águas subterrâneas. Porém, 

se o sistema de disposição final desses resíduos não for adequado, com 

certeza será uma fonte de risco ao meio ambiente. Por isso, é importante o 

encerramento dos lixões e substituição por sistemas adequados de coleta, 

disposição e acondicionamento dos resíduos sólidos urbanos, como preconi-

za a Lei de Resíduos Sólidos nº 12.305/10.

Figura 8.1: A disposição inadequada de 
lixo é um foco de risco ao meio ambiente.
Fonte: http://www.rc.unesp.br/

Outras fontes de riscos ao meio ambiente são: postos de combustíveis com 

tanques de armazenamento danificados ou sem manutenção; minerações 

irregulares que exploram os leitos dos rios; desmatamento e ocupações irre-

gulares de topos de morros e margens de rios; lixo hospitalar ou radioativo 

sem o devido tratamento e disposição, entre tantos outros.

Para saber mais sobre a Lei de 
Resíduos Sólidos, acesse o seguinte 
link: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2007-2010/2010/
lei/l12305.htm>
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A ocupação irregular de morros e margens de rios traz não somente um risco 

ao meio ambiente, devido ao escorregamento da encosta e as cheias dos 

rios, mas também as pessoas que ocupam esses lugares. Veja o que a Defesa 

Civil cita sobre esses riscos:

O deslizamento de terras é um fenômeno provocado pelo escorrega-

mento de materiais sólidos, como solos, rochas, vegetação e/ou ma-

terial de construção ao longo de terrenos inclinados, denominados de 

“encostas”, “pendentes” ou “escarpas.

Os deslizamentos em encostas e morros urbanos vêm ocorrendo com 

uma frequência alarmante nestes últimos anos, devido ao crescimento 

desordenado das cidades, com a ocupação de novas áreas de risco, 

principalmente pela população mais carente.

 A época de ocorrência dos deslizamentos coincide com o período das 

chuvas, intensas e prolongadas, visto que as águas escoadas e infiltra-

das vão desestabilizar as encostas. Nos morros, os terrenos são sempre 

inclinados e, quando a água entra na terra, pode acontecer um desli-

zamento e destruir as casas que estão embaixo.

Os escorregamentos em áreas de encostas ocupadas costumam ocor-

rer em taludes de corte, aterros e taludes naturais agravados pela ocu-

pação e ação humana.

A distribuição geográfica de escorregamentos no Brasil vem afetando 

mais os Estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco.

Fonte: http://www.defesacivil.gov.br/desastres/recomendacoes/ deslizamento.asp

Figura 8.2: Ocupações irregulares de morros trazem 
riscos ao meio ambiente e às pessoas.
Fonte: http://www.clicrbs.com.br/anoticia/jsp/default.jsp
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8.2 Prevenção de riscos ao meio ambiente
Como vimos, são várias as fontes de risco ao meio ambiente e, consequen-

temente, às pessoas que vivem no entorno desses lugares. Para preveni-los 

não basta a conscientização dos administradores das empresas ou a sensi-

bilização das pessoas através de campanhas. Para a prevenção dos riscos ao 

meio ambiente é importante também que exista um ordenamento jurídico 

(Leis, Decretos, Portarias, Normas Regulamentadoras) e um poder fiscaliza-

dor em relação a essas questões. Assim, os prefeitos, os donos de empresas 

e as pessoas em geral poderão adequar suas atividades de modo a não refle-

tir de forma negativa sobre o meio ambiente e a sociedade.

É também dever do Estado oferecer condições dignas de moradias a seus 

cidadãos, evitando que ocupações irregulares comprometam a qualidade do 

meio ambiente e a vidas das pessoas.

Resumo
Você viu nessa aula os principais riscos ambientais, como os lixões. Apren-

deu também que as ocupações irregulares são um risco ao meio ambiente 

e às pessoas, e que para evitá-las deve haver uma fiscalização mais severa 

em relação ao cumprimento das leis ambientais, e ao Estado cabe oferecer 

condições dignas de moradias às pessoas.

Atividades de aprendizagem 
•	 Pesquise junto à prefeitura de sua região e descreva como é o processo 

de acondicionamento do lixo em sua cidade. Essa situação representa um 

risco ao meio ambiente?
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1. Que outras situações você conhece que possam representar risco ao meio 

ambiente e a população do entorno desses locais?

Anotações
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Nesta aula você conhecerá o que é um plano de continência, 

sua importância e por que implementá-lo. Verá também que 

está relacionado ao Plano de Prevenção dos Riscos Ambientais 

(PPRA).

9.1 O que é Contingência?
Contingência é a possibilidade de um fato vir 

a acontecer ou não. É uma situação de risco 

existente, mas com um grau de incerteza quan-

to à sua concretização. Resumidamente, as 

condições necessárias para uma contingência 

são: possibilidade de um acontecimento futu-

ro resultante de uma condição atual, incerteza 

sobre as condições de operação envolvidas e a 

resolução destas condições envolverem eventos 

futuros, alheios ao controle operacional.

9.2 Plano de Contingência ambiental
Segundo a Norma Regulamentadora nº 9 (NR-9) a implementação do Plano 

de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA), visa à preservação da saúde e 

da integridade física dos trabalhadores, através da antecipação, reconheci-

mento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais 

existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em con-

sideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Nele está 

contido o Plano de Contingência.

O Plano de Contingência é um documento onde estão definidas as respon-

sabilidades estabelecidas de uma organização para atender a uma emergên-

cia e, contém informações detalhadas sobre as características da área envol-

vida. O intuito do documento é treinar, organizar, orientar, facilitar, agilizar 

e uniformizar as ações necessárias às respostas de controle e combate às 

ocorrências anormais.

Figura 9.1: O Plano de Contingência 
visa proteger o meio ambiente e os 
trabalhadores.
Fonte: http://segurancasaude.blogspot.com.br
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Nas empresas e nas cidades podem ocorrer diversas situações onde seja ne-

cessário utilizar um plano de contingência, tais como: incêndios, epidemias, 

enchentes, deslizamentos, ataques virtuais (vírus), falta de energia elétrica etc.

Figura 9.2: A defesa civil brasileira baseia-se em planos de 
contingência para resposta a emergências ambientais.
Fonte: http://www.defesacivil.gov.br

9.3  Implementando um Plano de Contin-
gência Ambiental

Basicamente, num Plano de Contingência, é necessário identificar a situação 

que oferece riscos; verificar o tipo de ações que devem ser tomadas caso isso 

ocorra, e descobrir quem é o responsável pelas ações. 

Veja um exemplo no quadro a seguir:

Quadro 9.1: Exemplo de quadro para elaboração do Plano de Contingência

Contingência Procedimento
Evento Ação Responsável Descrição Responsável

1- Aumento do 
nível dos rios A e 
B, em decorrência 
do aumento da 
pluviosidade.

Comunicar imediata-
mente ao responsá-
vel pelas comunida-
des ribeirinhas

Técnico Assistente de 
plantão

Disponibilizar 
veículos e fichas 
de cadastro para o 
técnico de plantão

Usuário Gestor do 
sistema

Veículos.

2- Queimada na 
área rural, com 
risco de incêndio em 
casas nas comuni-
dades A e B.

Acionar imedia-
tamente o Corpo 
de Bombeiros e o 
Resgate de Saúde.

Técnico Assistente de 
plantão

Efetuar o combate a 
incêndio, prevenção 
a danos e eventuais 
vítimas.

Corpo de Bombeiros 
militares do Estado

Fonte: adaptado de http://www.celepar.pr.gov.br/

Existem vários modos de elaborar um Plano de Contingência Ambiental, o 

importante é seguir as orientações da NR-9, e sempre procurar a orientação 

de profissionais do SESMET.
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Resumo
Você viu nessa aula o que é um Plano de Contingência Ambiental (PCA). 

Aprendeu que o PCA está relacionado à prevenção de possíveis acidentes 

ambientais, e que deve ser previsto no Plano de Prevenção dos Riscos Am-

bientais (PPRA). Ficou sabendo também que o PCA deve ser elaborado com 

auxílio de profissionais do SESMET e conter as ações e o nome dos respon-

sáveis pela implantação dessas ações. 

Atividades de aprendizagem
•	 Vamos verificar o que você aprendeu nessa aula. Discuta com seus cole-

gas de turma e responda as seguintes questões:

1. Qual a principal função do Plano de Contingência Ambiental?

a) Comunicar as autoridades a ocorrência de desastres e sinistros ambien-

tais.

b) Socorrer a comunidade e os trabalhadores durante um incêndio ou en-

xurrada.

c) Descrever procedimentos a serem seguidos no caso de acidentes domés-

ticos.

d) Antecipar, reconhecer, avaliar e controlar a ocorrência de riscos ambien-

tais existentes ou que venham a existir. 

2. Assinale a opção correta em relação a necessidade de uma contingência 

ou emergência:

a) Elevação do nível de um rio com risco de enchente 

 (    ) contingência

 (    ) emergência

b) Incêndio em uma residência ou uma comunidade 

 (    ) contingência

 (    ) emergência
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Nessa aula você verá o que é um Plano de Emergência e como 

este se diferencia do Plano de Contingência. Saberá também 

o que deve ser feito para que o plano de emergência tenha 

sucesso.

10.1 O que é uma emergência?
Diferente de um Plano de Contingência, que tem relação com a prevenção 

de acidentes ambientais, o Plano de Emergência é aplicado quando o inci-

dente já aconteceu, atuando para minimizar seus impactos.

Segundo a definição mais usual, emergência é uma ocorrência indesejável 

que pode apresentar-se devido à falha humana, de equipamento, de proces-

so ou de fenômenos naturais, com danos pessoais, à propriedade e ao meio 

ambiente, requerendo pronta e eficaz ação de controle.

10.2  Plano de Emergência Ambiental
Plano de Emergência Ambiental pode ser apli-

cado para socorrer vítimas de um sinistro am-

biental, como enchentes, deslizamentos de ter-

ras ou incêndios. Isso pode acontecer tanto no 

meio urbano e rural, como nas indústrias. Um 

bom exemplo de Plano de Emergência é o que 

se utiliza em caso de incêndios. Há um plano de 

evacuação das áreas sob riscos e as pessoas são 

treinadas para agirem nessas situações. Placas 

indicativas e luzes também orientam nesses ca-

sos. Tudo isso deve estar previsto no Plano de 

Emergência Ambiental.

Figura 10.1: Emergências médicas requerem res-
postas rápidas aos acontecimentos imprevistos.
Fonte: http://www.sempretops.com/

Aula 10 – Plano de Emergência

e-Tec Brasil



Figura 10.2: Placas indicativas sobre situações 
de emergências devem estar previstas no Plano 
de Emergência Ambiental.
Fonte: http://www.isoflex.com.br

10.3 Aplicação do Plano de Emergência
Para que o Plano de Emergência tenha sucesso não basta apenas que tenha 

sido bem elaborado. É necessário que as pessoas e os funcionários envolvi-

dos conheçam o Plano e saibam direitinho o que fazer. O treinamento em 

situações de emergência é fundamental para que se tenha êxito nas ações 

definidas e isto implica em salvar vidas e patrimônio da empresa.

Em uma emergência médica é fundamental que os membros da CIPA saibam 

o que fazer e a quem recorrer em tempo hábil de socorrer o ferido. No caso 

de um incêndio, é necessário que haja uma brigada contra fogo equipada e 

treinada para dar o primeiro combate ao incêndio ou que as pessoas saibam 

manusear aos extintores de incêndio. Também as pessoas devem saber como 

evacuar a área e acionar o corpo de bombeiros o mais brevemente possível.

Figura 10.3: Para o perfeito funcionamento 
do plano de Emergência é necessário que as 
pessoas sejam treinadas para essas situações.
Fonte: http://prolifeengenharia.com.br/treinamentos  
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Resumo
Você viu que o Plano de Emergência difere do Plano de Contingência por 

atuar em uma situação existente. Na elaboração de um Plano de Emergên-

cia é necessário prever situações e ações para responder rapidamente aos 

sinistros e assim salvar vidas e patrimônio. Ficou sabendo da importância 

do treinamento e do conhecimento do Plano de Emergência por parte das 

pessoas que estão sujeitas às ocorrências.

Atividades de aprendizagem 
•	 Responda corretamente as questões abaixo:

1. A aplicação de um Plano de Emergência tem a finalidade de:

 (    )  Avisar aos funcionários da necessidade de usarem EPIs para preven-

ção de riscos à saúde.

 (    )  Comunicar as autoridades locais sobre riscos futuros de desastres 

ambientais.

 (    )  Promover a organização da comunidade para agir em situações de 

enchentes ou deslizamentos de terra.

 (    )  Definir ações e procedimentos a serem executados em caso de sinis-

tros ambientais.

 (    )  Pode ser aplicado para socorrer vítimas de um sinistro ambiental, 

como uma enchente, um deslizamento de terras ou um incêndio

2. Complete corretamente as frases a seguir:

a) _________________________ é uma ocorrência indesejável que pode apresen-

tar-se devido à falha humana, de equipamento, de processo ou de fenô-

menos naturais. 

b) O _________________________ em situações de emergência é fundamental 

para que se tenha êxito nas ações definidas. 
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Nesta aula abordaremos a legislação e suas respectivas normas, 

as quais regulamentam a saúde laboral e os direitos dos traba-

lhadores.

Figura 11.1: O trabalhador brasileiro. 
Fonte: http://2.bp.blogspot.com/

11.1  A Regulamentação do Trabalho no Brasil
Até a década de 1930, não existia no Brasil 

uma legislação específica para o trabalha-

dor. Foi somente em 1943, com a edição 

do Decreto-Lei nº 5.452, sancionada pelo 

presidente Getúlio Vargas no dia 1º de 

maio, instituindo a Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT) é que a saúde do traba-

lhador passou a ser considerada no âmbito 

laboral. 

A CLT reuniu toda a legislação vigente so-

bre o trabalho em um único documento, 

regulamentando-o tanto urbano quanto 

rural, individual e coletivamente, no que 

se refere às relações de trabalho. Definiu 

ainda duas importantes figuras: o Empre-

gador e o Empregado:

Vejamos essas duas definições legais nos Art. 2 e 3 da citada lei:

Art. 2º – Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, 

assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a 

prestação pessoal de serviço.

§ 1º - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação 

de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as 

associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que ad-

mitirem trabalhadores como empregados.
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§ 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma 

delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle 

ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou 

de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação 

de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma 

das subordinadas.

Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de 

natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante 

salário.

Segundo a CLT, “Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à 

condição de trabalhador, nem entre trabalho técnico e manual.”

Isso significa dizer que trabalhador é aquele que exerce função remunerada, 

independente de quais serviços oferece ao empregador.

A CLT passou por diversas modificações e adaptações nos últimos anos. No 

entanto, alguns direitos adquiridos pelo trabalhador continuam valendo, en-

tre eles destacam-se: 

•	 Férias remuneradas

•	 Jornada de 8 horas diárias, ou regime definido em lei

•	 Insalubridade, periculosidade

•	 Décimo terceiro salário

•	 Higiene e Segurança laboral

•	 Equipamentos de Proteção Individual ou Coletiva, conforme o caso

•	 Aposentadoria por tempo de serviço

•	 Proteção do trabalho da mulher

•	 Contrato individual de trabalho

Deseja conhecer um pouco 
mais sobre a CLT? Então, 

acesse: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/decreto-lei/

Del5452compilado.htm>
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•	 Organização sindical

•	 Justiça do Trabalho e Processo Trabalhista

11.2 A Carteira de Trabalho
O Decreto-Lei nº. 926, de outubro de 1969, instituiu a Carteira de Trabalho 

e Previdência Social (Fig. 11.2). Essa Lei alterou o Art. 13 da CLT, que ficou 

com a seguinte redação:

Art. 13. A Carteira de Trabalho e Previdência Social é obrigatória para o exer-

cício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter 

temporário, e para o exercício por conta própria de atividade profissional 

remunerada.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, igualmente, a quem:

I - proprietário rural ou não, trabalhe individualmente ou em regime de 

economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma 

família, indispensável à própria subsistência, e exercido em condições de 

mútua dependência e colaboração;

II - em regime de economia familiar e sem empregado, explore área não 

excedente do módulo rural ou de outro limite que venha a ser fixado, 

para cada região, pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social.

[...]

A respectiva Lei em seu § 4º, em caso de ausên-

cia da carteira de trabalho:

I - o empregador fornecerá ao empregado, no 

ato da admissão, documento do qual constem 

a data da admissão, a natureza do trabalho, o 

salário e a forma de seu pagamento;

A Carteira de Trabalho e Previdência Social é obrigatória para o exercício de 

qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporá-

rio, e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada. 

Figura 11.2 – A Carteira de Trabalho. 
Fonte: http://servicospublicos.com.br/

Conheça melhor seus direitos 
trabalhistas, acessando: www.
mte.gov.br
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Curiosidade 

O lado sombrio do trabalho - Assédio Moral - Reportagem da revista VEJA

[..] Se na empresa onde você trabalha seu chefe age continuadamente 

de acordo com um ou mais dos comportamentos listados, é provável 

que você integre um enorme grupo de empregados vitimados por um 

dos piores males das relações de trabalho, o assédio moral. Essa lista foi 

preparada com base em consultas de 42.000 trabalhadores na primeira 

grande pesquisa nacional sobre o tema. O estudo – coordenado pela 

médica do trabalho Margarida Barreto, a maior especialista brasileira 

nessa matéria – foi realizado nos últimos cinco anos, envolvendo funcio-

nários de empresas públicas e privadas, organizações não governamen-

tais, sindicatos e entidades filantrópicas. Do total de entrevistados, mais 

de 10.000 afirmaram ter sido vítimas de humilhação ou constrangimen-

to, repetidamente, no ambiente de trabalho, na maior parte dos casos 

por ação dos chefes. Uma das conclusões dessa pesquisa é que o assédio 

moral – muitas vezes chamado de tortura psicológica – se transformou 

em um problema de saúde pública. “A violência moral nas empresas tem 

contornos sutis”, diz a pesquisadora. “Coação, humilhação e constran-

gimento são situações comuns que muitas vezes nem são percebidas pe-

las vítimas como um ato de violência.” No ritmo de alta competição cada 

vez mais estimulado em escritórios e fábricas, a pressão exercida pela 

chefia para cobrar resultados acaba frequentemente excedendo os limi-

tes do razoável. Envolvido nessa rotina de aumento de produtividade, o 

trabalhador nem sempre percebe o problema – ou, para piorar, passa a 

ser cúmplice do próprio martírio, aumentando sua jornada, tornando-se 

um adversário dos colegas para demonstrar suas capacidades e reduzin-

do prazos e equipes, para não ser apontado como peça discordante do 

sistema. Na conta final, tem-se, de um lado, gente frustrada por não al-

cançar as metas cada vez mais ambiciosas. E, de outro, funcionários que 

transformam o trabalho em razão única de sua existência – até o dia em 

que não mais darão conta do recado e serão substituídos, descobrindo 

que investiram tudo num falso projeto de vida [...]

Para ler o texto completo acesse:
 http://www.observatoriosocial.org.br/conex2/?q=node/634
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Resumo
A Consolidação da Lei do Trabalho (CLT) instituída pelo Decreto-Lei n. 5452 

de 1º de maio de 1943, reuniu toda matéria aplicada ao trabalho em uma 

única legislação, dando amparo à jornada de trabalho, à segurança do tra-

balhador, às férias, ao décimo terceiro e outros direitos, assim como definiu 

o conceito de empregador e empregado. A carteira de trabalho é um docu-

mento essencial e obrigatório a todos aqueles que exercem função remune-

rada. 

Em nossa próxima aula abordaremos as Normas Regulamentadoras que re-

gem a Segurança do Trabalhador.

Atividades de Aprendizagem
1. Explique a importância da CLT no contexto da segurança e proteção do 

trabalhador.

2. Por que é indispensável haver uma regulamentação nas relações entre 

patrão e empregado?
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Nesta aula você conhecerá a legislação aplicada ao ambiente de 

trabalho, e elucidar os avanços que as normas regulamentado-

ras trouxeram à segurança do trabalhador.

12.1  As Normas Regulamentadoras e o am-
biente laboral

O capítulo V da CLT versa sobre Segurança e Medicina do Trabalho, com a 

redação modificada posteriormente pela Lei 6514/77. Neste capítulo foram 

estabelecidas as normas de segurança a serem seguidas pelo empregador e 

empregado. O Art. 157 traz as obrigações das empresas:

I.  cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho; 

II. instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precau-

ções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocu-

pacionais; 

III. adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional 

competente; 

IV. facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente.

As obrigações dos trabalhadores estão assim expressas no Art. 158:

I. observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as 

instruções de que trata o item II do artigo anterior; 

II. colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste Capítulo. 

 Parágrafo único - Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada: 

a) à observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do 

item II do artigo anterior;  

b) ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. 
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As empresas, de acordo com normas a serem expedidas pelo Ministério do 

Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança 

e em medicina do trabalho (Art. 162 da CLT).

Continuamente vêm sendo expedidas e atualizadas as NRs que normatizam 

as atividades laborais e diretrizes de aplicação da Segurança e Medicina do 

Trabalho. Já foram editadas 35 normas regulamentadoras que versam sobre 

a saúde e segurança do trabalho. Veja, na sequência, algumas normas que vi-

sam assegurar a saúde e higiene dos trabalhadores e evitar riscos ao ambiente.

Atualmente já foram editadas 35 normas regulamentadoras que versam so-

bre a saúde e segurança do trabalho:

•	 NR1 – Estabelece as diretrizes gerais de aplicação das NRs

•	 NR2 – Inspeção prévia de estabelecimentos

•	 NR3 - Estabelece as situações em que as empresas podem ser embarga-

das ou interditadas em relação à Segurança e Medicina do Trabalho

•	 NR4 - Estabelece a obrigatoriedade das empresas públicas e privadas, 

que possuam empregados regidos pela CLT, de organizarem e manterem 

em funcionamento os Serviços Especializados em Engenharia de Segu-

rança e em Medicina do Trabalho (SESMT)

•	 NR05 – Institui a obrigatoriedade da Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA) em estabelecimentos

•	 NR06 - Normatiza a obrigatoriedade dos Equipamentos de Proteção In-

dividual (EPI)

•	 NR07 – Institui o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO) 

•	 NR08 - Dispõe sobre os requisitos técnicos sobre as edificações para ga-

rantir segurança e conforto aos trabalhadores

•	 NR09 – Estabelece o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)

•	 NR10 – Versa sobre a Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade
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•	 NR11 – Regulamento Técnico de Procedimentos para Movimentação, 

Armazenagem e Manuseio de Chapas de Mármore, Granito e outras 

Rochas

•	 NR12 - Estabelece as medidas prevencionistas de segurança e higiene 

do trabalho a serem adotadas pelas empresas em relação à instalação, 

operação e manutenção de máquinas e equipamentos

•	 NR13 – Normatiza a instalação, operação e manutenção de caldeiras e 

vasos de pressão

•	 NR14 - Normatiza a instalação, operação e manutenção de fornos indus-

triais

•	 NR15 – Descreve as atividades, operações e agentes insalubres 

•	 NR16 - Descreve as atividades e operações perigosas

•	 NR17 - Versa sobre a Ergonomia, estabelecendo parâmetros que permi-

tam a adaptação das condições de trabalho às condições psicofisiológi-

cas dos trabalhadores

•	 NR18 - Estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento 

de organização, que objetivem a implementação de medidas de controle 

e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no 

meio ambiente de trabalho na construção civil 

•	 NR19 – Regulamenta o depósito, manuseio e transporte de explosivos

•	 NR20 – regulamenta o armazenamento, manuseio e transporte de líqui-

dos combustíveis e inflamáveis

•	 NR21 – Versa sobre a prevenção de acidentes nas atividades desenvolvi-

das a céu aberto, tais como minas ao ar livre e pedreiras

•	 NR22 - Estabelece critérios sobre a segurança e saúde ocupacional na 

mineração 

•	 NR23 - Estabelece as medidas de proteção contra Incêndios.
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•	 NR24 – Regulamenta as condições sanitárias e de conforto nos locais de 

trabalho

•	 NR25 - Estabelece as medidas preventivas sobre os resíduos industriais

•	 NR26 - Estabelece a padronização das cores a serem utilizadas como 

sinalização de segurança nos ambientes de trabalho 

•	 NR27 – Versa sobre o registro profissional do técnico de segurança do 

trabalho

•	 NR28 - Estabelece os procedimentos a serem adotados pela fiscalização 

trabalhista de Segurança e Medicina do Trabalho

•	 NR29 – Regulamenta a segurança e saúde ocupacional no trabalho portuário

•	 NR30 – Regulamenta a segurança e saúde ocupacional no trabalho aqua-

viário

•	 NR31 - Regulamenta a segurança e saúde ocupacional no trabalho na 

agricultura, pecuária e silvicultura, exploração florestal e aquicultura

•	 NR32 - Regulamenta a segurança e saúde ocupacional no trabalho em 

estabelecimentos de saúde

•	 NR33 - Regulamenta a segurança e saúde ocupacional no trabalho em 

espaços confinados

•	 NR34 - Regulamenta as condições e meio ambiente de trabalho na indús-

tria da construção e reparação naval

•	 NR35 - Regulamenta a segurança e saúde ocupacional em trabalho em 

altura.

Resumo
Nesta aula vimos que a legislação vem continuamente atualizando as normas 

e informações sobre a segurança do trabalhador, e que as normas regula-

mentadoras (NRs) visam a proteção e saúde ocupacional fixando obrigações 

para o empregador e para o empregado, sendo editadas até 35 normas que 

regulamentam diversos tipos de atividades. 

Sobre as Normas 
Regulamentadoras, acesse: 

http://portal.mte.gov.
br/legislacao/normas-

regulamentadoras-1.htm>
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Em nossa próxima aula abordaremos a insalubridade e a periculosidade.

Atividades de Aprendizagem
1. Cite as obrigações do empregador relacionadas à segurança e saúde ocu-

pacional do trabalhador.

2. Cite as obrigações do empregado relacionadas à segurança e saúde ocu-

pacional.
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Muitas são as atividades laborais que podem causar danos à 

saúde do trabalhador, e você como futuro técnico em meio am-

biente pode estar exposto a esses fatores prejudiciais. Nesta aula 

abordaremos dois importantes assuntos: insalubridade e pericu-

losidade, entendendo suas diferenças e conhecendo seus direi-

tos como profissional técnico.

13.1 Atividades Insalubres
 

Figura 13.1 A: Atividades prejudiciais à saúde. 
Fonte: http://lh5.ggpht.com/_

Figura 13.1 B: Charge sobre patrões 
e insalubridade. 
Fonte: http://2.bp.blogspot.com/

A  B

 

Muitas são as atividades capazes de prejudicar a saúde do trabalhador. Desde 

a revolução industrial, o assalariado passou a prestar atividades muitas vezes 

além da sua capacidade física, como: trabalhos noturnos com pouca lumino-

sidade, às vezes apenas com lamparinas e/ou velas; ambiente de trabalho sem 

ventilação adequada; excesso de ruído, calor ou frios intensos; exposição às 

substâncias nocivas ou radioativas ou biologicamente ativas, entre outros (Fig. 

13.1 A). No entanto, sem a regulamentação, o patrão podia ou não pagar 

uma vantagem salarial devido a esse ambiente lesivo (Fig. 13.1 B). 

13.2 Mas afinal o que é insalubridade?
Quando se trabalha regularmente em ambiente que prejudique a saúde, 

diz-se que tal ambiente é insalubre. Um exemplo disso são os aterros sanitá-

rios em que o profissional técnico em meio ambiente pode vir a laborar.  
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Neste ambiente, o profissional está sujeito, além das intempéries climáticas 

como chuva, vento, incidência solar, exposição direta e indireta aos resíduos 

sólidos, a vetores de disseminação de doenças como os insetos e roedores, 

entre outros, e a respirar os gases provenientes da decomposição da matéria 

orgânica, o biogás. Esse gás é rico em gás metano, gás sulfídrico (H2S) é 

tóxico, e outros compostos voláteis capazes de causar danos a saúde (Silva, 

2008), e isso de forma sistemática, uma vez que trabalhar nesse local o am-

biente permanecerá insalubre.

A NR15 trata especificamente dessas atividades danosas à saúde do traba-

lhador. A norma diz que são consideradas atividades ou operações insalu-

bres aquelas que se encontram acima dos limites de tolerância aos fatores 

físicos e químicos de acordo com a legislação em vigor (os anexos da NR15, 

por exemplo), ou à exposição direta a agentes tóxicos ou prejudiciais à saú-

de, como radiação ionizante, materiais patológicos, tóxicos, entre outros.  

13.3 O adicional de insalubridade
O adicional de insalubridade é um valor, em espécie, pago ao trabalhador 

devido às condições ambientais que possam prejudicar sua saúde. A NR15 

diz que tal provento é incidente sobre o salário mínimo regional e equivale a:

•	 40% (quarenta por cento) para insalubridade de grau máximo 

•	 20% (vinte por cento) para insalubridade de grau médio  

•	 10% (dez por cento) para insalubridade de grau mínimo.  

Quando incidirem mais de um fator de insalubridade fica valendo o de maior 

grau, ou seja, não acumulam os valores.

A eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessação do 

pagamento do adicional respectivo.

Segundo a NR15, a eliminação ou neutralização da insalubridade deverá 

ocorrer: 

•	 Com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de 

trabalho dentro dos limites de tolerância 

•	 Com a utilização de equipamento de proteção individual.

Sobre Aterros Sanitários, acesse 
o Manual de Orientações Básicas 

de Aterros Sanitários: <http://
www.minasmenosresiduos.

com.br/doc/infoteca/
Cadernos%20Tecnicos/

Orientacoes-Basicas-para-
Operacao-de-Aterro-Sanitario.

pdf>

Limites de tolerância: é 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.

Radiação ionizante: é a 
energia capaz de interagir com 
a matéria, arrancando elétrons 

de seus átomos (ionização) e 
modificando suas moléculas. 

Exemplo: raios gama, raios 
X, entre outras radiações. 

Considerando a evolução dos 
seres vivos, a modificação de 

moléculas levou a um aumento.

Sobre radiação ionizante, acesse: 
<http://www.cnen.gov.br/

ensino/apostilas/rad_ion.pdf>

Saúde e Segurança Ambientale-Tec Brasil 66



O quadro 13.3 exemplifica alguns limites de tolerância relacionados a ruídos.

 Quadro 13.3 – Limites toleráveis de ruídos. Fonte: NR15.

Nível de ruído dB (A) Máxima exposição diária permissível
85 8 horas

86 7 horas

87 6 horas

88 5 horas

89 4 horas e 30 minutos

90 4 horas

91 3 horas e 30 minutos

92 3 horas

93 2 horas e 40 minutos

94 2 horas e 15 minutos

95 2 horas

96 1 hora e 45 minutos

98 1 hora e 15 minutos

10 1 hora

102 45 minutos

104 35 minutos

105 30 minutos

106 25 minutos

108 20 minutos

110 15 minutos

112 10 minutos

114 8 minutos

115 7 minutos

Segundo a NR15, o tempo de exposição aos níveis de ruído não deve exce-

der os limites de tolerância fixados no Quadro 13.3. 

13.4 O que é periculosidade?
Vimos até aqui que a NR15 trata sobre a insalubridade e fixa os limites de tole-

rância ao ambiente laboral para fatores que prejudicam a saúde. A NR16 visa 

tratar sobre outro fator de risco: a periculosidade. Entende-se por periculosidade 

a probabilidade de ocorrer danos à saúde do trabalhador por estar exposta a 

produtos químicos perigosos, ou a fatores físicos externos e que cause riscos 

à integridade física como o calor, umidade, faíscas, fogo, fenômenos sísmicos, 

choque e atritos. Também é considerado como periculosidade o trabalho que 

envolva produtos radioativos, energia elétrica, entre outros. Difere da insalubri-

dade por essa estar ligada diretamente ao ambiente laboral de forma contínua, 

enquanto a periculosidade é o perigo de acontecer um desastre ou a um aciden-

te de trabalho, tal como a explosão de líquidos inflamáveis durante o transporte.

Para conhecer os limites de 
tolerância relacionados na 
NR15, acesse: http://portal.
mte.gov.br/legislacao/norma-
regulamentadora-n-15-1.htm>
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Segundo a NR16, o exercício de trabalho em condições de periculosidade 

assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% incidente sobre o 

salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participa-

ção nos lucros da empresa.

Resumo
Nesta aula vimos que a insalubridade está relacionada ao ambiente laboral 

onde os trabalhadores estão sujeitos de forma contínua, ou eventual, a fato-

res que prejudiquem sua saúde. O adicional de insalubridade é um valor que 

é pago a esses trabalhadores, mas quando o risco a saúde cessa, entende-se 

que esse adicional não é mais devido. A periculosidade está relacionada à 

probabilidade de ocorrer um prejuízo a saúde devido ao trabalhador estar 

sujeito a fatores físicos e químicos de forma intensa, como fios de alta ten-

são, explosivos, entre outros.

Atividade de Aprendizagem
1. Responda a seguinte questão: O trabalhador pode ganhar adicional de 

insalubridade e periculosidade simultaneamente?

2. Cite atividades insalubres e de periculosidade que o técnico em meio 

ambiente pode estar sujeito.
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Na aula anterior vimos que o técnico em meio ambiente pode 

estar exposto a diversos fatores de risco os quais podem preju-

dicar sua saúde. Nesta aula, falaremos sobre a má postura; ve-

remos que as atividades em equipamentos inadequados podem 

também influenciar em sua qualidade de vida.

14.1 A Má Postura
 Nos dias atuais é muito difícil encontrar alguém que não sofra, ou 

que pelo menos, tenha tido dores nas costas, no pescoço, ombros, membros 

inferiores, entre outros. Boa parte desses problemas se deve a má educação 

corporal, ou má postura (Fig. 14.1). É muito comum encontrar pessoas ca-

minhando de cabeça baixa, sentado na frente do computador de qualquer 

maneira, ou se esticando no sofá enquanto assiste televisão. Esse quadro 

piora quando temos que ficar no trabalho durante horas repetindo a mesma 

tarefa. O fato é que o comportamento inadequado com nosso corpo pode 

acarretar diversos tipos de lesões que, em alguns casos, leva ao afastamento 

do serviço ou até a aposentadoria por invalidez.

Figura 14.1: A má postura e suas consequências. 
Fonte:http://3.bp.blogspot.com/
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14.2 Correção Postural e Ginástica Laboral
Doenças relacionadas à má postura são apontadas como responsáveis por 

falta ao trabalho e à perda de qualidade de vida. Muitas empresas têm im-

plantado programas de correção postural com aulas de Pilates e Yoga (Fig. 

14.2), ou ginástica laboral  com profissionais capacitados ensinando alonga-

mentos e exercícios para melhorar ou corrigir a postura.

A ginástica laboral, normalmente em caráter voluntário, pode ocorrer no 

início da jornada do trabalho (cerca de 10 minutos a meia hora) ou intervalos 

regulares em que os instrutores intercedem no ambiente laboral chamando 

os trabalhadores para se exercitarem. Convênios com academias, clubes e 

outros têm se tornado uma importante ferramenta na gestão de saúde dos 

trabalhadores que resultam em melhora de autoestima, diminuição de au-

sências, cura de processos dolorosos, maior produtividade e bem-estar no 

ambiente laboral. 

Figura 14.2 – Prática de Pilates e Yoga. 
Fontes: http://www.perfilpilates.com.br/; http://www.details.com/

14.3 Ergonomia
Se a má postura cotidiana causa diversos problemas à saúde, com conse-

quente aumento de reclamações de dor, equipamentos de trabalho que não 

estão adequados ao biótipo do trabalhador podem ser apontados como 

causas de transtornos à qualidade de vida. 

A NR17 estabelece parâmetros que permitem a adaptação das condições 

de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo 

a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente 

de suas funções. 

A ergonomia vem das palavras gregas ergon (trabalho) e nomos (lei natural), 

e entendida como uma disciplina do conhecimento como “fatores huma-

nos” que aborda a relação homem-trabalho. E está relacionado aos aspec-

tos de conforto do trabalhador ao seu ambiente, o que é evidenciado pela 

sua segurança e bem-estar. Assim, a NR17 que regulamenta esses aspectos 

Pilates: método inventado 
pelo médico alemão Dr. Joseph 

Pilates, em 1920, com o 
objetivo de tonificar, alongar, 

corrigir posturas e aumentar a 
resistência do corpo, utilizando 
princípios do yoga, fisioterapia, 

ginástica, entre outros.

Yoga: palavra oriunda da 
antiga escrita sânscrita que 
em tradução livre significa 

união. Teve origem na Índia 
há mais de cinco mil anos, 

aproximadamente, e tem como 
objetivo o controle e equilíbrio 
da mente e corpo através dos 

asanas (posturas)
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determina que o trabalhador deve ter condições físicas e psicológicas para 

desempenhar as funções atribuídas a ele. Isso significa que não é permitido 

que uma pessoa que não tenha condições ou força física suficiente esteja 

numa determinada função onde o esforço físico é uma necessidade. 

A norma visa que o conforto não é uma prerrogativa, mas sim um dever do 

patrão, com a finalidade de evitar danos e lesões corporais devido ao esfor-

ço laboral. Assim, pessoas que passam boa parte do tempo sentadas, por 

exemplo, o posto de trabalho deve ser planejado, preservando a saúde, o 

conforto visual, auditivo etc.

Segundo a NR17, todos os equipamentos que compõem um posto de traba-

lho devem estar adequados às características psicofisiológicas dos trabalha-

dores e à natureza do trabalho a ser executado.

A título de exemplo, veja as recomendações das condições ambientais de 

trabalho segundo a NR17:

Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solici-

tação intelectual e atenção constantes, tais como: salas de controle, la-

boratórios, escritórios, salas de desenvolvimento ou análise de projetos, 

dentre outros, são recomendadas as seguintes condições de conforto:

a)  níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR10152, norma 

brasileira registrada no INMETRO; 

b)  índice de temperatura efetiva entre 20º C (vinte) e 23º C (vinte e três 

graus centígrados); 

c) velocidade do ar não superior a 0,75m/s; 

d) umidade relativa do ar não inferior a 40 (quarenta) por cento.

Em todos os casos, para que função do trabalhador seja realizada da melhor 

forma possível, a aplicação da ergonomia deve considerar o tempo que o 

mesmo ficará expostos às condições ambientais, e também o seu período 

de descanso.

Entre às consequências comuns devido à falta de ergonomia dos equipa-

mentos de trabalho está o desenvolvimento da Lesão por Esforço Repeti-

tivo (LER). Isto  ocorre devido ao desempenho, muitas vezes permanentes,  
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de atividades que exijam sempre o mesmo esforço tal como: tocar piano ou 

outro instrumento musical, digitação, direção de automóveis, trabalho em 

máquinas de costura, microscópio, etc.

As lesões, como as tendinites e bursites, devem ser tratadas com acompa-

nhamento médico. Em alguns casos, pode ser solicitada alteração de função, 

uma vez que a LER pode impossibilitar o desempenho das atividades laborais 

cotidianas.

Texto Complementar

Tendinite: Inflamação nos 
tendões.

Bursite: Inflamação das 
articulações

Aumente seu conhecimento 
sobre Ergonomia, acessando: 

http://www.abergo.org.br/
internas.php?pg=o_que_e_

ergonomia>.

Má postura gera dor nas costas e problemas à saúde

Cuidados ao dormir ou sentar melhoram a qualidade de vida

A maioria das pessoas com má postura ou dor querem descobrir um exer-

cício milagroso que irá curar seus problemas. Claro, os exercícios ajudam 

e fazem parte do tratamento para cuidar da dor e da postura. 

Mas na grande maioria das vezes, são as pequenas coisas em nossas vidas 

diárias que deveriam passar por alguns ajustes. Com isso, aqui está uma 

pequena lista de atividades para ficarem atentos. 

No carro: perceba se você fica desleixado, pendendo mais para um lado 

do que para o outro, e talvez com uma mão mais alta sobre o volante que 

a outra, causando-lhe um ombro mais alto do que o outro. 

Tente mudar de posição frequentemente, principalmente se você passa 

muito tempo no carro. A melhor posição será sempre as mãos no dez e 

dois (posição do relógio). 

Mantendo suas costas retas e alinhadas contra o assento. Este deve estar 

reto permitindo que não seja necessário levar a cabeça à frente para con-

seguir enxergar. 

No escritório: a postura na mesa é muito importante. Por ficar várias ho-

ras na mesma posição, isso pode ter grandes repercussões em sua saúde. 

Levante-se muitas vezes e fique atento para qualquer posição que você se 

sinta confortável por muito tempo, essa não é a posição mais correta para 

você se manter. 
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Tente organizar sua mesa para ser mais amiga da sua coluna, colocando 

as pastas e materiais mais usados ao alcance das suas mãos. 

Dormindo: nossa postura na hora do sono é um dos aspectos mais negli-

genciados da nossa vida. Passamos em média oito horas (ideal) por noite 

em uma ou várias posições que podem ter grande impacto sobre a pos-

tura durante o dia. 

Dormir com vários travesseiros empilhados ou um travesseiro muito alto, 

leva ao excesso de alongamento dos extensores do pescoço, possivelmen-

te contribuindo para uma anteriorização da cabeça e uma possível lordose 

cervical e cifose torácica (“corcunda”). 

Apertar os lençóis da cama sobre os seus pés, deixando-os em uma plan-

tiflexão, pode levar a limitação da mobilidade do tornozelo, afetando a 

mecânica do corpo inteiro, desde andar até sentar. 

Dormir de barriga para baixo contribui para uma curva lordótica excessiva, 

que pode levar as forças de compressão exageradas para a coluna lombar. 

A melhor posição para dormir é de lado, com os dois joelhos dobrados, 

travesseiro entre os joelhos e a cabeça repousando sobre um travesseiro 

único. Ou se preferir durma na posição de decúbito dorsal (de costas) com 

um travesseiro sob os joelhos, lençóis não apertados, e, novamente, um 

único travesseiro para a cabeça. 

Fazer exercícios, fortalecer o abdômen, relaxar e procurar a ajuda de um 

profissional é sempre muito importante. Mas, precisamos prestar mais 

atenção aos nossos corpos quando eles não estão em movimento. 

São pequenas coisas como estas que se somam e contribuem para uma 

vida de dores constantes e irritantes. De vez em quando volte sua atenção 

para o seu interior e pergunte a si mesmo, se esteve naquela posição por 

muito tempo e se poderia fazer algo para tornar sua postura mais correta 

e preservar sua coluna. 

Antes que você perceba, a dor que uma vez o impediu de fazer tarefas 

diárias normais terá desaparecido e se tornado coisa do passado.

e-Tec BrasilAula 14 – Má postura X Ergonomia 73



Dicas em Imagens:

 
Correto 

  
Fonte: http://aebrio.blogspot.com.br/2010/12/ma-postura-gera-dor-nas-costas-e.html
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Resumo
Hoje vimos a importância da boa postura para evitar a dor e melhorar a 

qualidade de vida. A NR17 regulamenta a ergonomia nos postos de trabalho 

com o intuito do conforto e bem-estar do trabalhador; fixa limites toleráveis 

de fatores ambientais no trabalho para algumas funções. Na próxima aula 

verificaremos quais os equipamentos que podem auxiliar na proteção dos 

trabalhadores.

Atividades de Aprendizagem
1. Liste os principais problemas de saúde atribuídos a má postura.

2. Como aplicar a ergonomia nas tarefas caseiras?
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A profissão de Técnico em Meio Ambiente pode colocar o traba-

lhador à exposição a diversos fatores de risco sejam físicos, quí-

micos ou biológicos. Portanto, é imprescindível ao profissional 

que conheça os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para 

prevenir tais riscos. 

15.1 Os riscos ambientais ao trabalhador
Como já mencionado nas aulas anteriores, os riscos laborais associados à 

profissão ambiental são inúmeros. Mesmo o profissional que trabalha so-

mente em escritório, as condições ergonômicas podem prejudicar sua saúde. 

Porém, quando é necessário sair a campo para coleta ou análise de dados, 

existem muitos riscos potenciais à saúde e segurança (Fig. 15.1).

Em um acidente ambiental, por exemplo, o técnico em meio ambiente pode 

ser chamado para ajudar a resgatar e salvar animais, recolher amostras, en-

tre outras atividades, por isso, é fundamental conhecer e utilizar os equipa-

mentos de proteção individual e, em alguns casos, coletivos.

Dentre os riscos potenciais destacam-se os:

•	 Biológicos: possível contaminação com bactérias, fungos, protozoários, 

vírus, etc., especialmente, quando se trabalha com gerenciamento de 

resíduos hospitalares, e ao realizar o diagnóstico dos resíduos se tem con-

tato com material biológico (tecidos, fluidos...) de animais ou pessoas.

•	 Físicos: temperatura, luminosidade, ruído, risco de corte ao manipular 

materiais diversos, quedas, mordidas e picadas quando em campo a co-

letar materiais, lesões ao carregar amostras em campo, etc.

•	 Químicos: ácidos, bases, sais, produtos tóxicos oriundos de estações de 

tratamento de esgoto, substâncias cancerígenas devido à manipulação 

de produtos ou a acidentes ambientais, gases tóxicos como os de aterros 

sanitários, entre outros.
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Figura 15.1: Charge sobre os riscos laborais. 
Fonte: http://reflow.scribd.com/4b79wtwr40w674k/images/image-3.jpg

15.2  Os Equipamentos de Proteção Indivi-
dual (EPIs)

A presença em determinados ambientes exige o uso de equipamentos capa-

zes de prevenir ou evitar acidentes (Fig. 15.2). Por exemplo, jamais  entre em 

um aterro sanitário ou em uma estação de tratamento de esgoto doméstico 

ou industrial, sem os devidos cuidados, tais como: botas, capacetes, luvas 

apropriadas, etc.

A norma regulamentadora NR06 nor-

matiza os EPIs e define como equipa-

mentos de proteção “todo dispositivo 

ou produto, de uso individual utilizado 

pelo trabalhador, destinado à proteção 

de riscos suscetíveis de ameaçar a segu-

rança e a saúde no trabalho.”

Vejamos o que diz a NR06 sobre a obri-

gatoriedade do uso dos EPIs:

A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI 

adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamen-

to, nas seguintes circunstâncias: 

a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa pro-

teção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profis-

sionais e do trabalho; 

b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implan-

tadas; e, 

Figura 15.2 – Exemplo de Equipamen-
tos de Proteção Individual (EPI) 
Fonte: http://2.bp.blogspot.com/
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c) para atender a situações de emergência. 

A norma ainda fixa as responsabilidades sobre o uso dos EPIs, a saber:

Do empregador: 

a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade; 

b) exigir seu uso; 

c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional 

competente em matéria de segurança e saúde no trabalho; 

d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado; guarda e 

conservação; 

e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado; 

f) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica;  

g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada. 

h) registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados 

livros, fichas ou sistema eletrônico.  

Do trabalhador:

a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;  

b) responsabilizar-se pela guarda e conservação;  

c) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio 

para uso; d) cumprir as determinações do empregador sobre o uso 

adequado.  

Ao fabricante do EPI é exigido o Certificado de Aprovação (CA), sem o qual 

o mesmo não poderá ser comercializado. O CA é um documento que indica 

que o equipamento passou por inspeção e análise de eficácia pelo SINME-

TRO, que é um sistema constituído por entidades públicas e privadas com 

objetivo de realizar a metrologia, normatização, qualidade industrial e cer-

tificação de conformidade. Isso é muito importante. Imagine, por exemplo, 

Sobre o SINMETRO, acesse: 
http://www.inmetro.gov.br/
inmetro/sinmetro.asp>.
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uma máscara que deveria proteger de gases tóxicos não possui eficácia, e 

você só descobre isso quando vai utilizá-lo em uma emergência!!!

Ao ser contratado, o empregador providenciará os EPIs necessários para o 

desempenho de suas funções. Ao recebê-los, observe se existe o registro 

do CA. Caso contrário, comunique à equipe responsável pela Segurança 

Laboral.

Em nossa próxima aula veremos os principais EPIs utilizados em diversas ope-

rações de trabalho.

Leitura Complementar:

Câncer causado pelo trabalho atingirá 20.000 brasileiros neste ano, 
estima o Inca

Segundo Instituto Nacional do Câncer (Inca), pelo menos 19 tipos de tu-
mores malignos, entre eles de pulmão e pele, são relacionados ao trabalho

Câncer de pulmão: profissões como pintor, mecânico, eletricista são mais 

sujeitas a este tipo de câncer (Thinkstock).

Estima-se que aproximadamente 20.000 brasileiros serão diagnosticados 

neste ano com algum tipo de câncer relacionado ao trabalho, segundo in-

formou nesta segunda-feira o diretor-geral do Instituto Nacional de Cân-

cer (Inca), Luiz Antonio Santini. O dado foi anunciado junto com a divul-

gação das Diretrizes para a Vigilância do Câncer Relacionado ao Trabalho, 

documento produzido pelo Inca. De acordo com a publicação, ao menos 

19 tipos de câncer — entre eles o de pulmão, pele, fígado e laringe — es-

tão relacionados à ocupação profissional do paciente. Trabalhadores das 

áreas da beleza, aviação, química e farmácia são alguns dos mais expostos 

ao risco da doença.
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CÂNCER E TRABALHO

Os principais tipos de câncer associados ao trabalho pelo Inca são: de pele, 

pulmão, bexiga, cabeça, pescoço, cavidade nasal, hematológico, leuce-

mias, estômago, esôfago, fígado, pâncreas, mama e cérebro.

Estima-se que entre 8 e 16% de todos casos de tumores malignos sejam 

causados pelo trabalho. A publicação indica que o contato frequente com 

determinadas substâncias é um fator importante no aumento do risco 

de certos tipos de câncer. De acordo com o Inca, isso pode ser atribuído 

tanto a compostos considerados cancerígenos pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS), como o amianto, quanto a produtos aparentemente 

inofensivos, como poeira de madeira ou de couro.

Saiba como o seu trabalho pode causar câncer:

Câncer de boca, faringe e laringe.

Agentes causadores de câncer: agrotóxico, amianto, formaldeído, fuligem 

de carvão, óleo de corte, poeira de madeira, de couro e de cimento, sílica 

e solventes orgânicos.

Ocupações mais afetadas: açougueiro, barbeiro, cabeleireiro, carpinteiro, 

encanador, instalador de carpete, mecânico de automóvel, mineiro, mol-

dador e modelador de vidro, oleiro e pintor.

Fonte: Instituto Nacional de Câncer (Inca)

O documento destaca estimativas da Organização Internacional do Tra-

balho (OIT), segundo as quais, em 2005, 440.000 pessoas morreram no 

mundo em decorrência da exposição a substâncias nocivas à saúde. Desse 

total, 70% foram vítimas de algum tipo de câncer. “Os trabalhadores pre-

cisam de mais informações sobre os riscos no exercício de suas funções, 

porque as concentrações de substâncias cancerígenas, geralmente, são 

maiores nos ambientes de trabalho quando comparadas a outros locais”, 

diz Luiz Antonio Santini, diretor-geral do Inca.

Para Ubirani Otero, epidemiologista e responsável pela Área de Vigilância 

do Câncer Relacionado ao Trabalho e ao Ambiente do Inca, é importante 

que os médicos se preocupem em saber qual é a ocupação do paciente e 

sua rotina de trabalho. Eliminar ou reduzir a exposição a substâncias que 
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podem desencadear um câncer deve ser a principal estratégia para reduzir 

o número de tumores relacionados à ocupação profissional. “O médico 

precisa saber como é o trabalho do paciente”, conclui Otero. 

Luiz Antonio Santini - médico cirurgião e diretor-geral do Instituto Na-

cional de Câncer (Inca).

O que pode ser feito para que os casos de câncer relacionados ao trabalho 

sejam reduzidos? O câncer é uma doença diferente das infecciosas, que 

podem ser reduzidas a curto prazo, com medidas de prevenção e educa-

ção. O câncer, por outro lado, é uma doença causada por um acúmulo 

de vários fatores e durante muito tempo, portanto medidas que tome-

mos agora não necessariamente repercutirão no próximo ano, mas sim a 

médio e longo prazo. Não existe mágica quando se trata de redução dos 

casos de câncer.

O que o Inca propõe, a longo prazo, para evitar que a rotina profissional 

desencadeie um câncer? Nossa publicação foi feita para preencher uma 

lacuna em relação ao câncer ocupacional. Propomos que seja bem estabe-

lecida a relação de causa entre o trabalho e a doença. Para isso, é preciso 

que o médico saiba como é o trabalho do paciente e se ele fica exposto 

a substâncias prejudiciais à saúde. Somente assim saberemos ao certo a 

associação entre causa e risco desses fatores e de câncer.

O que o trabalhador pode fazer para se proteger do câncer causado pelo 

trabalho? Ao longo da vida, ele pode reduzir a exposição a substâncias 

prejudiciais com equipamentos de proteção. Luvas, máscaras e protetor 

solar são exemplos de produtos capazes de amenizar a exposição ao sol 

em trabalhadores que passam o dia ao ar livre ou em trabalhadores de 

postos de gasolina, por exemplo, que estão sempre em contato com com-

postos do petróleo que podem causar câncer.

Fonte: http://veja.abril.com.br/noticia/saude/cancer-causado-pelo-trabalho-atingira-20-000-brasileiros-neste-ano-
-estima-inca

Resumo
Nesta aula vimos que os Equipamentos de Proteção Individual são indispen-

sáveis e obrigatórios para evitar danos a saúde do trabalhador. A NR06 fixa 

as normas de uso e as responsabilidades do empregador e do empregado 

quanto ao uso e aquisição dos mesmos. 
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Atividades de Aprendizagem
1. Cite ações que minimizem os riscos ambientais quanto à saúde do tra-

balhador.

2. Cite os riscos à saúde do trabalhador caso ele venha a ter contato com 

material biológico.
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Na aula anterior vimos sobre a obrigatoriedade do uso dos EPIs 

aos profissionais que trabalham em ambientes de risco. Nesta 

aula abordaremos alguns desses equipamentos indispensáveis à 

segurança ocupacional.

16.1 Equipamentos de Segurança
Existem muitos tipos de EPIs que são utilizados de acordo com a necessidade 

da região do corpo a ser protegida. O quadro a seguir mostra os principais 

EPIs e as áreas correspondentes.

Quadro 16.1: Uso de EPI. 

TIPO DE PROTEÇÃO Objetivo Exemplo de Equipamento
FACE Contra riscos de impacto de partícu-

las, respingos de produtos químicos, 
ação de radiação calorífica ou 
luminosa (infravermelho, ultravioleta 
e calor). 

Óculos de segurança
Máscaras e escudos

CRÂNIO Contra riscos de queda de objetos, 
batidas, proteção para os cabelos, 
etc. 

Capacete de segurança

AUDITIVO Ruídos - protetores de inserção (moldáveis ou 
não)
- protetores externos (tipo concha)

APARELHO RESPIRATÓRIO Contra gases, partículas ou outras 
substâncias nocivas.

Respiradores com filtros mecânicos, 
químicos ou com a combinação dos dois 
tipos, etc.

TRONCO Contra os mais variados tipos de 
agentes agressores. 

Aventais de napa ou couro, de PVC, de 
lona e de plástico, conforme o tipo de 
agente. 

MEMBROS 
SUPERIORES 

Contra materiais cortantes, abrasivos, 
escoriantes, perfurantes, térmicos, 
elétricos, químicos, biológicos e 
radiantes. 

Luvas de malhas de aço, de borracha, de 
neoprene e vinil, de couro, de raspa, de 
lona e algodão, Kevlar, etc. 

MEMBROS 
INFERIORES 

Contra impactos, eletricidade, metais 
em fusão, umidade, produtos quími-
cos, objetos cortantes ou pontiagu-
dos, agentes biológicos, etc. 

Sapatos de segurança 
Perneiras
Botas (com biqueiras de aço, isolantes, 
etc.) fabricadas em couro, lona, borracha, 
etc.

Fonte: Adaptado de Andrade (2011).
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A NR06, em seu anexo I, traz uma lista dos principais EPIs e recomendações 

de uso e de exigências.

Abaixo segue alguns exemplos de EPI e seus respectivos usos, conforme An-

drade (2011):

Proteção facial: Protege todo o rosto de impacto de materiais projetados e 

de calor radiante, podendo ser acoplado ao capacete. É articulado com perfil 

côncavo de tamanho e altura que permitem cobrir todo o rosto, sem tocá-lo, 

sendo construído em acrílico, alumínio ou tela de aço inox. 

Figura 16.1: Proteção facial. 
Fonte: http://www.ggkitborrachas.com.br/

Capuz: Protege as laterais e a parte posterior da cabeça (nuca) de proteção 

das fagulhas, poeiras e similares. Para uso em ambientes de alta tempera-

tura, o capuz é equipado com filtros de luz, permitindo proteção também 

contra queimaduras. 

Figura 16.2: Capuz de proteção.
Fonte: http://www.nusonucleodesaudeocupacional.com/
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Respiradores e Máscaras: Protegem as vias respiratórias contra gases tó-

xicos, asfixiantes e aerodispersoides (poeiras). Protegem não somente de 

envenenamento e asfixias, mas também de inalação de substâncias que pro-

vocam doenças ocupacionais. Há vários tipos de máscaras para aplicação 

específicas, com ou sem alimentação de ar respirável. 

Figura 16.3: Máscara de proteção. 
Fonte: http://4.bp.blogspot.com/

Luvas: Protegem os dedos e as mãos de ferimentos cortantes e perfurantes, 

de calor, choques elétricos, abrasão e radiações ionizantes. 

Figura 16.4: Luvas de proteção. 
Fonte: http://3.bp.blogspot.com/

e-Tec BrasilAula 16  – Equipamentos de Proteção Individual (parte 2) 87



Protetor Auricular: Diminui a intensidade da pressão sonora exercida pelo 

ruído contra o aparelho auditivo. Não anula o som, mas reduz o ruído a 

níveis compatíveis com a saúde auditiva. Isso significa que, mesmo usando 

o protetor auricular, ouve-se o som e o ruído também, sem que este afete o 

usuário. Existem dois tipos básicos: 

•	 Tipo PLUG (de borracha macia ou espuma de poliuretano), que é intro-

duzido no canal auditivo.

Figura 16.5: Protetor auricular (tipo plug).        
Fonte: http://www.casadomatrizeiro.com.br/

•	 Tipo CONCHA, que cobre todo o aparelho auditivo, e protege também o 

sistema auxiliar de audição (óssea). 

Figura 16.6: Protetor auricular (tipo concha) 
Fonte: http://www.geraisepi.com.br/

Calçados de Segurança: Protege os pés contra impactos de objetos que 

caem ou são projetados, impacto contra objetos imóveis e contra perfurações. 

Figura 16.7: Calçados de Segurança. 
Fonte: http://cdn.mundodastribos.com/
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Existem muitos outros EPIs indispensáveis a segurança do trabalhador, tais como 

aventais, óculos, etc., que devem ser sempre utilizados quando necessários.

Outro dispositivo de segurança utilizado nas empresas é o Coletivo, tais 

como: câmaras de fluxos de ar (ou fluxo laminar), sistema de exaustão e 

ventilação, equipamentos de combate a incêndio, chuveiro de emergência, 

entre outros.

Os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) não evitam acidentes ou doen-

ças ocupacionais e devem ser sempre utilizados junto com os EPIs.

Resumo
Nessa aula vimos alguns exemplos de uso de equipamentos de proteção 

individual de acordo com a área do corpo que se quer proteger, como más-

caras, luvas, protetores auriculares, etc. Deve-se lembrar que não basta sim-

plesmente ter os EPIs à disposição, mas sim saber utilizá-los. 

Em nossa próxima aula abordaremos a proteção contra incêndios.

Atividades de Aprendizagem
1. Cite outros tipos de EPIs além dos citados nessa aula.

2. Imagine que você foi a campo realizar coleta de água em um rio poluído 

para avaliar a qualidade ambiental. Quais EPIs você precisaria utilizar?
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3. Cite outros tipos de Equipamentos de Proteção Coletiva além dos citados 

nessa aula.

Anotações
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O incêndio pode ocorrer por diversos fatores, tais como: físicos, 

reações químicas, intempéries climáticas, curto-circuito e outros. 

Por isso, o profissional do meio ambiente deve estar preparado 

para que, se necessário for, possa intervir visando a sua segu-

rança e a dos demais. A partir dessa aula abordaremos os riscos 

atribuídos aos incêndios e às medidas de controle desses. 

17.1 Riscos de Incêndios
Sabemos que o trabalho do técnico em meio ambiente pode expô-lo  a di-

versos riscos laborais como os incêndios. Isso porque muitas substâncias po-

dem ser explosivas ou reativas como o cloro gasoso, por exemplo, utilizado 

em estações de tratamento de água.

Algumas substâncias quando armazenadas inadequadamente podem reagir 

entre si e produzir reações exotérmicas, e ocasionar incêndios (Fig. 17.1). 

A correta postura durante um evento como esse pode ser a diferença entre 

um pequeno ou grande dano à saúde.

Figura 17.1: Combate a incêndios. 
Fonte:http://3.bp.blogspot.com/  

Exotérmico: que libera energia 
durante uma reação química.
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Exemplos de substâncias incompatíveis entre si (HIRATA e MANCINI FILHO, 

2002):

•	 Acetileno 

Incompatível com: cloro, bromo, flúor, cobre, prata, mercúrio

•	 Ácido acético 
Incompatível com: ácido crômico, ácido perclórico, peróxidos, perman-

ganatos, ácido nítrico, etilenoglicol

•	 Acetona 

Incompatível com: misturas concentradas de ácido sulfúrico e ácido 

nítrico peróxido de hidrogênio.

•	 Ácido crômico 
Incompatível com: ácido acético, naftaleno, cânfora, glicerol, turpenti-

ne, álcool, outros líquidos inflamáveis

•	 Ácido hidrociânico 
Incompatível com: ácido nítrico, álcalis

•	 Ácido nítrico concentrado 

Incompatível com: Ácido cianídrico, anilinas, óxidos de cromo VI, sulfeto 

de hidrogênio, líquidos e gases combustíveis, ácido acético, ácido crô-

mico.

•	 Ácido sulfúrico 

Incompatível com: cloratos, percloratos, permanganatos e água

•	 Alquil alumínio 

Incompatível com: água

•	 Amônia anidra 

Incompatível com: mercúrio, cloro, hipoclorito de cálcio, iodo, bromo, 

ácido fluorídrico

•	 Anilina 
Incompatível com: ácido nítrico, peróxido de hidrogênio
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•	 Bromo e Cloro 

Incompatível com: benzeno, hidróxido de amônio, benzina de petróleo, 

hidrogênio, acetileno, etano, propano, butadienos, pós-metálicos.

•	 Carvão ativo 

Incompatível com: dicromatos, permanganatos, ácido nítrico, ácido 

sulfúrico, hipoclorito de sódio

•	 Cloro 

Incompatível com: amônia, acetileno, butadieno, butano, outros gases 

de petróleo, hidrogênio, carbeto de sódio, turpentine, benzeno, metais 

finamente divididos, benzinas e outras frações do petróleo.

•	 Dióxido de cloro 

Incompatível com: amônia, metano, fósforo, sulfeto de hidrogênio

•	 Flúor 
Deve ser isolado de tudo, pois é altamente reativo.

•	 Fósforo 

Incompatível com: enxofre, compostos oxigenados, cloratos, perclora-

tos, nitratos, permanganatos.

•	 Halogênios (flúor, cloro, bromo e iodo) 
Incompatível com: amoníaco, acetileno e hidrocarbonetos

•	 Hidrocarbonetos (butano, propano, tolueno) 
Incompatível com: ácido crômico, flúor, cloro, bromo, peróxidos

•	 Líquidos inflamáveis 
Incompatível com: ácido nítrico, nitrato de amônio, óxido de cromo VI, 

peróxidos, flúor, cloro, bromo, hidrogênio

•	 Nitrato de amônio 

Incompatível com: ácidos, pós-metálicos, líquidos inflamáveis, cloretos, 

enxofre, compostos orgânicos em pó

•	 Óxido de cromo VI 
Incompatível com: ácido acético, glicerina, benzina de petróleo, líquidos 

inflamáveis, naftaleno
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•	 Oxigênio 

Incompatível com: óleos, graxas, hidrogênio, líquidos, sólidos e gases 

inflamáveis

•	 Peróxido de hidrogênio 
Incompatível com: cobre, cromo, ferro, alcoóis, acetonas, substâncias 

combustíveis

•	 Sulfeto de hidrogênio 

Incompatível com: ácido nítrico fumegante, gases oxidantes.

Resumo
Nessa aula vimos que o ambiente laboral pode conter substâncias que re-

agindo entre si podem provocar incêndios, especialmente, quando existe 

incompatibilidade entre elas, portanto, o correto armazenamento pode ser 

uma forma de mitigar tais riscos.

Atividades de Aprendizagem
1. Por que se deve evitar guardar - num mesmo local - substâncias ácidas e 

básicas?

2. Cite outras substâncias incompatíveis entre si.
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Na aula anterior vimos que algumas substâncias podem reagir 

entre si e provocar incêndios. Hoje veremos como combatê-los.

18.1 Combate a incêndios
Segundo Andrade (2011, p. 78),

O fogo, do ponto de vista químico, é uma reação química das mais 

elementares, também chamada de combustão, correspondente à oxi-

dação rápida de uma substância com consequente produção de calor, 

realizada de forma preordenada e objetivando um benefício para o 

próprio homem. Incêndio, do ponto de vista químico, é exatamente 

igual ao fogo, porém a sua ocorrência normalmente se dá fora do con-

trole e em prejuízo do próprio homem.

É importante notar que é preciso três elementos para a ocorrência do fogo: 

o combustível, o oxigênio, que é o comburente, e o calor.

Assim, para a extinção do fogo é possível separar 

em três importantes técnicas, conforme nos ensina 

Andrade (2011, p. 79). Vejamos:

1. Isolamento ou retirada do material: método 

de extinção do fogo ou incêndio pelo qual se 

exclui da reação química o elemento combus-

tível. 

2. Abafamento: método caracterizado pela diminuição do teor de oxigê-

nio a níveis inferiores a 13% de volume do ar, a partir do qual a reação 

química não se mantém.  

3. Resfriamento: método por meio do qual se elimina ou se diminui o ele-

mento calor da reação química.

Figura 18.1: Triângulo 
da combustão. 
Fonte:http://1.bp.blogspot.com/
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A NR23 não só regulariza a proteção contra incêndios, mas também estabe-

lece as diretrizes e uso de equipamentos para prevenir e combater incêndios.

De acordo com o tipo e característica dos combustíveis, os incêndios podem 

ser classificados em (Andrade, 2011, p. 79):

•	 Classe A é a espécie de incêndio na qual o combustível corresponde a 

corpos comuns e sólidos, tendo como características básicas o fato de 

que a queima se dá na superfície e em profundidade e, após a queima, 

deixam resíduos (cinzas e brasas).  Exemplos: papel, madeiras, fibras, te-

cidos e algodão.

•	 Classe B são aquelas nos quais o combustível corresponde a líquidos 

combustíveis e inflamáveis, inclusive gasosos, apresentando como carac-

terística básica o fato de que a queima é limitada à superfície e, depois 

de concluído o processo de queima do combustível, não deixam resíduos. 

Exemplos: derivados de petróleo (óleo, graxa, solventes, gasolina), álcool, 

tintas e vernizes. 

•	 Classe C é a modalidade de incêndio envolvendo componentes elétricos 

energizados, ou seja, na presença da corrente elétrica. Exemplo: motores 

e equipamentos elétricos ou eletrônicos, transformadores, instalação elé-

trica predial e industrial energizados. 

•	 Classe D caracteriza-se quando o combustível corresponde a um dos 

tipos de metais pirofóricos, ou seja, substâncias que tem o poder de ali-

mentar a própria chama. Exemplo: magnésio, zircônio e titânio.

18.2 Extintores
Os extintores são equipamentos capazes de 

provocar a extinção do fogo e pode conter as 

seguintes substâncias água, espuma, gás car-

bônico (CO2) e pó químico seco (PQS).

Para Casteletti (2012), a água (para incêndio 

classe A) apresenta como característica prin-

cipal a capacidade de diminuir a temperatura 

dos materiais em combustão. A água age por 

resfriamento quando direcionada em forma Figura 18.2: Extintores. 
Fonte:http://1.bp.blogspot.com/
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de jato. ou age por abafamento quando utilizada  em forma de neblina. Já 

a espuma (para incêndios classes A e B) faz a extinção por abafamento ao 

formar uma barreira entre o material combustível e o oxigênio. O mesmo 

acontece com o CO2 (para incêndios classes A e C, principalmente, mas 

pode ser utilizado para outras classes) que sendo mais pesado que o ar im-

pede a entrada de oxigênio. A ação do PQS (para incêndios classes A e C, 

principalmente e pode ser utilizado para outras classes) também é por abafa-

mento, e é considerado mais eficiente do que o CO2 em ambientes abertos 

e ventilados, e tem como carga o bicarbonato de sódio. 

Para os incêndios de classe D (metais), é recomendável os pós químicos espe-

ciais que se fundem ao serem aquecidos, e formam uma camada protetora 

isolando o metal do oxigênio. 

Veja, na sequência, a relação entre classes de incêndios e extintores:

Quadro 18.2: Classes de incêndios e extintores. Fonte: Casteletti (2012)

Classe de incêndio Classe A  
(madeira, papel, 

fibras, tecido, etc.)

Classe B  
(líquidos inflamáveis, 

graxa, tinta, etc.)

Classe C  
(equipamentos elé-
tricos energizados)

Classe D  
(materiais pirofóricos: 

Magnésio, Titâneo, etc.)Agente extintor

Água

SIM 
Apagar por resfriamen-
to e satura o material 

combustível

SIM  
A água em forma de 

neblina resfria e abafa 
o fogo

NÃO É condutora de 
eletricidade

NÃO

Espuma
SIM

 Para fogos de superficie 
e de pequena existência

SIM  
A espuma flutua sobre 
os líquidos abafando 

o fogo.

NÃO a Espuma é con-
dutora de eletricidade

NÃO

Pó químico seco (PQS)
SIM

 (*) Só tem ação sobre as 
chamas

SIM 
Apaga por abafamento

SIM Apaga por abafa-
mento e não conduz 

eletricidade.
NÃO

Gás carbônico (CO2 )
SIM 

Só tem ação sobre as 
chamas

SIM 
Apaga por resfriamento 

e abafamento

SIM Apaga por 
resfriamento e aba-
famento/não conduz 

eletricidade

NÃO

Pó químico NÃO NÃO NÃO

SIM Impede a continuação 
das chamas, formando 

camadas protetoras sobre 
o material.

Os extintores de espuma não devem ser utilizados em incêndios classe C.

Resumo
Nesta aula abordamos os incêndios e suas respectivas classes: A – combustí-

veis sólidos; B – combustíveis líquidos; C – equipamentos elétricos; D – metais. 

Estudamos também os tipos, o uso e a composição química de cada extintor. 
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Em nossa próxima aula abordaremos o funcionamento das equipes de segu-

rança nas empresas.

Atividades de Aprendizagem
1. Cite causas que podem desencadear incêndios.

2. Explique por que os extintores de espuma não podem ser utilizados em 

incêndios classe C.
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Os riscos inerentes ao ambiente laboral têm aumentado consi-

deravelmente à medida que novas substâncias e produtos são 

desenvolvidos e passam a ter contato com os trabalhadores. Nas 

empresas, deve haver um programa que vise à saúde e bem-

-estar do trabalhador. O objetivo dessa aula é conhecer esse pro-

grama e os profissionais habilitados em prestar atendimento à 

saúde no local de trabalho.

19.1  Programa de Controle Médico de Saú-
de Ocupacional 

Para Andrade (2011), as empresas que admitem trabalhadores como empre-

gados são obrigadas a prestar auxílio ao trabalhador no que se refere à saúde 

através da implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO), por meio da execução e acompanhamento dos resultados dos exames 

médicos obrigatórios de acordo com as atividades desenvolvidas na empresa.

A NR07 não apenas rege o PCMSO, como também estabelece os parâme-

tros mínimos e as diretrizes gerais que devem ser observados na execução 

do programa. No entanto, esses parâmetros podem ser ampliados mediante 

negociação coletiva de trabalho, sem prejuízo ao trabalhador.

Segundo a NR07, o PCMSO deverá ter 

caráter de prevenção, rastreamento e 

diagnóstico precoce dos agravos à saú-

de relacionados ao trabalho, inclusive de 

natureza subclínica, além da constatação 

da existência de casos de doenças profis-

sionais ou danos irreversíveis à saúde dos 

trabalhadores.

Vejamos as responsabilidades do empre-

gador em relação à saúde do trabalha-

dor segundo a NR07:

a) garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, bem como 

zelar pela sua eficácia;

Figura 19.1: Atendimento à saúde do trabalhador. 
Fonte: http://www.highway.com.br/users/segmed/gifan3.gif
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b) custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relaciona-

dos ao PCMSO;

c) indicar, dentre os médicos dos Serviços Especializados em Engenharia de 

Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, da empresa, um coordena-

dor responsável pela execução do PCMSO;

d) no caso de a empresa estar desobrigada de manter médico do trabalho, 

de acordo com a NR04, deverá o empregador indicar médico do traba-

lho, empregado ou não da empresa, para coordenar o PCMSO;

e) inexistindo médico do trabalho na localidade, o empregador poderá con-

tratar médico de outra especialidade para coordenar o PCMSO.

A norma ainda fixa os exames médicos obrigatórios nas seguintes fases: ad-

missional, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional. 

Os exames incluem avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional, 

exame físico e mental, e exames complementares, apenas quando o traba-

lhador estiver exposto a agentes químicos definidos na NR07. 

A periodicidade dos exames complementares aos trabalhadores expostos a 

agentes químicos tóxicos pode variar de acordo com o grau de risco atribuído à 

função, sendo no mínimo semestral. Já o exame admissional para qualquer tipo 

de cargo deverá ser realizada antes que o trabalhador assuma suas atividades.

O exame médico periódico, de acordo com a NR07 deve seguir os intervalos 

mínimos de tempo:

a) para trabalhadores expostos a riscos ou a situações de trabalho que im-

pliquem o desencadeamento ou agravamento de doença ocupacional, 

ou, ainda, para aqueles que sejam portadores de doenças crônicas, os 

exames deverão ser repetidos:

 a1)  a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico encarrega-

do, ou se notificado pelo médico agente da inspeção do trabalho, 

ou, ainda, como resultado de negociação coletiva de trabalho;

 a2)  de acordo com à periodicidade especificada no Anexo nº 6 da NR15, 

para os trabalhadores expostos a condições hiperbáricas;

b) para os demais trabalhadores:

 b1)  anual, quando menores de 18 (dezoito) anos e maiores de 45 (qua-

renta e cinco) anos de idade;

Subclínica: quando o indivíduo 
não apresenta sintoma aparente 

ou evidenciado, e a doença só 
pode ser diagnosticada através 

de exames laboratoriais.

Anamnese: consulta em forma 
de entrevista com profissional 

médico devidamente habilitado 
com o intuito de realizar um 

histórico, ou diagnóstico, de uma 
determinada doença.

Hiperbáricas: condições onde a 
pessoa está sobre alta pressão, 

como os mergulhadores no 
fundo do mar.
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 b2)  a cada dois anos, para os trabalhadores entre 18 (dezoito) anos e 45 

(quarenta e cinco) anos de idade.

Para cada exame médico realizado, o médico emite o Atestado de Saúde Ocupa-

cional (ASO). Este documento deve ficar à disposição da fiscalização do trabalho.

19.2  Serviços Especializados em Engenha-
ria de Segurança e em Medicina do 
Trabalho

A NR04 obriga as empresas que possuem empregados regidos pela Consoli-

dação das Leis do Trabalho, a manter Serviços Especializados em Engenharia 

de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), com a finalidade de pro-

mover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho.

O dimensionamento do SESMT se deve ao grau de risco da atividade princi-

pal e ao número total de empregados do estabelecimento.

O SESMT deve conter os seguintes profissionais: engenheiro de segurança 

do trabalho; médico do trabalho; enfermeiro do trabalho; auxiliar de enfer-

magem do trabalho; técnico de segurança do trabalho.

O quadro 19.1 mostra o dimensionamento desses profissionais de acordo 

com a NR04.

Quadro 19.1: Dimensionamento do SESMT. Fonte: NR04 (MTE – Ministério do Traba-
lho, 2012). 

Grau 
de 

Risco

Nº de empregados no 
estabelecimento 50 a 

2100
101 a 
250

251 a 
500

501 a 
1.000

1001 
a 

2000

2.001 
a 

3.500

3.501 
a 

5.000

Acima de 5000 
Para cada gru-
po de 4000 ou 
fração acima 
de 2000**Técnicos

1

Técnico de Seg. Trabalho
Engenheiro Seg. Trabalho
Aux. Enferm. Do Trabalho
Enfermeiro do Trabalho
Médico do Trabalho

1 1

1*

1
1*
1

1*

2
1
1

1*
1

1
1*
1

1*

2

Técnico Seg. do Trabalho
Engenheiro Seg. Trabalho
Aux. Enfermagem do Trab.
Enfermeiro do Trabalho
Médico do Trabalho

1 1
1*
1
 

1*

2
1
1

1

5
1
1
1
1

1
1*
1

1

3

Técnico Seg. do Trabalho
Engenheiro Seg. Trabalho
Aux. Enferm. Trabalho
Enfermeiro do Trabalho
Médico do Trabalho

1 2 3
1*

1*

4
1
1

1

6
1
2

1

8
2
1
1
2

3
1
1

1

Sobre o grau de risco e o 
dimensionamento do SESMT, 
acesse: http://portal.mte.gov.br/
data/files/8A7C812D308E2166
0130D26E7A5C0B97/nr_04.pdf
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Grau 
de 

Risco

Nº de empregados no 
estabelecimento 50 a 

2100
101 a 
250

251 a 
500

501 a 
1.000

1001 
a 

2000

2.001 
a 

3.500

3.501 
a 

5.000

Acima de 5000 
Para cada gru-
po de 4000 ou 
fração acima 
de 2000**Técnicos

4

Técnico Seg. do Trabalho
Engenheiro Seg. Trabalho
Aux. Enferm. Trabalho
Enfermeiro do Trabalho
Médico do Trabalho

1 2
1*

1*

3
1*

1*

4
1
1

1

5
1
1

1

8
2
2

2

10
3
1
1
3

3
1
1

1

(*) Tempo parcial (mínimo de 3 horas)
(**) O dimensionamento total será feito levando-se em considera-
ção o dimensionamento de faixas de 3501 a 5000 mais o dimen-
sionamento do(s) grupo(s) de 4000 ou fração acima de 2000.

OBS: Hospitais, Ambulatórios, Maternidade, Casas de 
Saúde Repouso, Clínicas e Estabelecimentos Similares, 
com mais de  500 (quinhentos) deverão contratar um 
enfermeiro em tempo integral.

 
Resumo
Nessa aula você conheceu o funcionamento do Programa de Controle Mé-

dico de Saúde Ocupacional e os Serviços Especializados em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho, cujo objetivo maior é manter a saúde 

e a segurança dos trabalhadores nas empresas, sendo dimensionados de 

acordo com o tamanho e grau de risco ao trabalhador.

Atividades de Aprendizagem
1. Explique a importância do PCMSO na segurança do trabalhador.

2. Explique por que o trabalhador precisa fazer exames médicos quando é 

dispensado da empresa.
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Como vimos em nossa disciplina, o ambiente laboral oferece sé-

rios riscos a saúde do trabalhador, e o técnico em meio ambien-

te poderá estar sujeito a esses eventos. Assim, o objetivo dessa 

última aula será abordar o programa que deve ser implantado 

nas empresas a fim de prevenir os riscos ambientais.

20.1 A Norma Regulamentadora NR09 
No Brasil, a NR09 regulamenta a obrigatoriedade da implantação de um 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) para prevenir riscos ao 

trabalhador. Segundo a NR 09, consideram-se riscos ambientais os agentes 

físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em 

função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, 

são capazes de causar danos à saúde do trabalhador.

A NR09 define os riscos da seguinte forma: 

Consideram-se agentes físicos as diversas formas de energia a que pos-

sam estar expostos os trabalhadores, tais como: ruído, vibrações, pres-

sões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações 

não ionizantes, bem como o infrassom e o ultrassom. 

Consideram-se agentes químicos as substâncias, compostos ou produtos 

que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de po-

eiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da 

atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organis-

mo através da pele ou por ingestão. 

Consideram-se agentes biológicos as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, 

protozoários, vírus, entre outros.

A estrutura mínima de um PPRA deve ser constituída da seguinte maneira:

1. planejamento anual constando metas, prioridade e cronograma; 

2. estratégia e metodologia de ação; 
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3. forma de registro, manutenção e divulgação dos dados; 

4. periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. 

Conforme a NR09, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá 

incluir as seguintes etapas: 

a) antecipação e reconhecimentos dos riscos;  

b) estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle;  

c) avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores;  

d) implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia;  

e) monitoramento da exposição aos riscos;  

f) registro e divulgação dos dados.

O planejamento e execução do PPRA é de responsabilidade da SESMT ou de 

pessoas capacitadas para tal.

Conforme a NR09, o reconhecimento dos riscos ambientais é vital para a 

prevenção dos riscos e deve contemplar os seguintes itens: 

a) a sua identificação;  

b) a determinação e localização das possíveis fontes geradoras;  

c) a identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação dos 

agentes no ambiente de trabalho; 

d) a identificação das funções e determinação do número de trabalhadores 

expostos;  

e) a caracterização das atividades e do tipo da exposição;  

f) a obtenção de dados existentes na empresa, indicativos de possível com-

prometimento da saúde decorrente do trabalho;  

g) os possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados, disponí-

veis na literatura técnica;  

h) a descrição das medidas de controle já existentes.

Saúde e Segurança Ambientale-Tec Brasil 104



A norma preconiza que deverão ser adotadas medidas para a eliminação, 

a minimização ou o controle dos riscos ambientais quando for identificado 

ou constatado riscos à saúde do trabalhador, e 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 expos-

tos. É obrigatório ainda o monitoramento dos riscos associados a saúde 

do trabalhador. Esses dados devem ficar arquivados por um período de 20 

anos. Ao empregador cabe a responsabilidade de estabelecer, implementar, 

cumprir e fazer cumprir o PPRA como atividade permanente.

Em caso de ocorrência de riscos graves e iminentes nos locais de trabalho, o 

empregador deverá garantir em seus programas que os trabalhadores pos-

sam interromper de imediato suas atividades.

Resumo
Nessa aula vimos que o empregador tem obrigação de elaborar um progra-

ma de prevenção de riscos ambientais visando à saúde do trabalhador, e que 

em caso de uma situação crítica os mesmos possam interromper a área de 

trabalho.

Atividades de Aprendizagem
1. Cite exemplos de riscos químicos que um técnico em meio ambiente 

pode sofrer no ambiente laboral.

2. Cite exemplos de riscos físicos que um técnico em meio ambiente pode 

sofrer no ambiente laboral.
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Atividades autoinstrutivas

1. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da 
frase: 

 __________________- É a ocorrência imprevista ou indesejável, 
relacionada com a atividade do trabalho, que causa lesão pessoal 
ou ainda risco próximo ou remoto desta lesão.

a) Acidente sem lesão

b) Acidente de trajeto

c) Acidente impessoal

d) Acidente inicial

e) Acidente de trabalho

2. São exemplos de condições inseguras:

a) Problemas de iluminação, ruídos e trepidações em excesso

b) Falta de protetores em partes móveis de máquinas e nos pontos de ope-

ração

c) Falta de limpeza e de ordem

d) Passagens obstruídas, pisos escorregadios e escadas sem proteção

e) Todas estão corretas

3. São exemplos de atos inseguros:

a) Utilização correta do EPI

b) Colocação de proteções nas máquinas

c) Operação de máquinas e equipamentos com habilitação e treino

d) Operação de máquinas em velocidade excessiva

e) Todas estão corretas



4. ________________  são substâncias que impedem o organismo de 
obter ou utilizar o oxigênio do ar atmosférico

a)  Produtos Irritantes e/ou corrosivos

b)   Produtos Sensibilizantes

c)   Produtos asfixiantes

d)   Produtos carcinogênicos

e)   Produtos teratogênicos

5. Analise as frases contendo exemplos de EPI. Depois, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta.

I) sapatos e calçados de segurança, óculos, luvas, cintos de segurança.

II) máscaras respiratórias, protetores auriculares.

III) proteção de partes móveis de máquinas e equipamentos

Estão corretas as seguintes afirmações:

a)  Todas as frases estão corretas

b)  Somente a I está correta

c)  Somente a I e a II estão corretas

d)  Somente a I e a III estão corretas

e)  Nenhuma está correta

6. Analise as frases contendo exemplos de EPC. Depois, assinale a 
altenativa que apresenta a sequência correta.

I) extintor de incêndio, sinalização de segurança.

II) boias para natação, máscaras respiratórias.

III) cintos de segurança e óculos de proteção.
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 Estão corretas as seguintes afirmações:

a)  Todas estão corretas

b)  Somente (I) está correta

c)  Somente (I) e (II) estão corretas

d)  Somente (I) e (III) estão corretas

e)  Nenhuma está correta

7. Assinale a alternativa que completa a lacuna da seguinte frase: Os 
engenheiros de seguranças, os técnicos de segurança, os médicos 
e enfermeiros do trabalho compõem o setor de uma empresa, 
chamada ________________.

a) CIPA

b)  Segurança patrimonial

c)  Ambulatorial da empresa

d)  SESMET

e)  PCMSO

8. Assinale a alternativa que apresenta as lesões ergonômicas mais 
comuns (de acometerem) que acometem os trabalhadores.

a) Lesões por esforço repetitivo e distúrbios osteomusculares relacionados 

ao trabalho.

b)  Osteoporose e reumatismo

c)  Lesões na coluna e nas pernas

d)  Má postura e sedentarismo

e)  Atrofia muscular e distensão muscular

Atividades autoinstrutivas



9. Os agentes químicos são produtos que causam lesões ao penetrarem 
no organismo pela via nasal ou que possam ter contato com a pele 
e serem absorvidos ou ingeridos pelo trabalhador. Com base nesta 
informação, assinale a alternativa que aponte de que maneira são 
agravadas essas lesões.

a)  Composição química do agente químico

b)  Fragilidade do organismo que tem contato com o agente químico

c)  Capacidade de absorção pela pele ou narinas

d)  Intensidade ou tempo de exposição

e)  Exposição a diversos agentes químicos e ao sol

10. Complete a frase: ______________________ são organismos que 
sobrevivem e se desenvolvem às custas de um hospedeiro, 
unicelulares ou multicelulares, e capazes de transmitir doenças.

a)  Microrganismos

b)  Microrganismos geneticamente modificados

c)  Culturas de células de organismos multicelulares

d)  Parasitas

e)  Toxinas

11. Assinale a alternativa que Qual documento tem como objetivo 
eliminar ou reduzir ao mínimo a exposição dos trabalhadores do 
serviço de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de 
promoção e assistência à saúde, aos agentes biológicos. 

a)  PPRA

b)  PCMSO

c)  PGRS

d)  PGIRS

e)  PGRSS
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12. Complete a frase assinalando a alternativa que apresenta 
a sequência correta de palavras: O _________________ uma 
representação gráfica de uma relação de fatores presentes nos 
locais de trabalho, onde são identificados fatores que podem 
acarretar ______________ à saúde dos trabalhadores.

a)  PPRA; prejuízos

b)  Mapa de risco; prejuízos

c)  Mapa de risco; melhorias

d)  Planta baixa; melhorias

e)  Mapa local; prejuízos

13. Associe a cor ao respectivo risco. Depois assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta 

1) Vermelho    (    ) risco mecânico

2) Azul     (    ) risco físico

3) Marrom    (    ) risco ergonômico

4) Amarelo    (    ) risco biológico

5) Verde    (    ) risco químico

a)  1, 3, 5, 4, 2

b)  2, 5, 4, 1, 3

c)  2, 5, 4, 3, 1

d)  4, 3, 1, 5, 2

e)  4, 2, 1, 3, 5

14. Complete a frase: ___________________ tem como objetivo a 
prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de 
modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a 
preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.

a)  SESMET

b)  SIPAT

c)  PCMSO

Atividades autoinstrutivas



d)  CIPA

e)  EPI

15. De que forma são definidos os membros da CIPA em uma empresa?

a)  Por indicação da direção da empresa

b)  Por indicação dos gerentes de coordenadores de produção

c)  Por eleição entre os funcionários e indicação da diretoria

d)  Somente por eleição direta entre funcionários.

e)  Por sorteio entre os funcionários que se candidatarem

16. Entre as principais funções dos membros da CIPA, podemos citar: 

a)  Identificar os riscos do processo de trabalho; elaborar o mapa de riscos, 

com a participação do maior número de trabalhadores, sendo assessora-

dos pelo SESMT, se houver.

b)  Realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de tra-

balho visando à identificação de situações que possam trazer riscos à 

segurança e saúde dos trabalhadores.

c)  Colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e PPRA e de 

outros programas relacionados à segurança e saúde no trabalho.

d)  Promover, anualmente, em conjunto com o SESMT (se houver), a Sema-

na Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT).

e)  Todas estão corretas.

17. Assinale a alternativa que mostra a importância da SIPAT (Semana 
Interna de Prevenção aos Acidentes de Trabalho) em uma indústria.

a)  Permitir a integração e confraternização entre os funcionários

b)  Proporcionar aos colaboradores informações sobre prevenção e seguran-

ça no trabalho.

c)  Capacitar os trabalhadores para que atuem de maneira a socorrer víti-

mas de acidentes.

d)  Permitir aos trabalhadores que tenham momentos de lazer, e assim evi-

tar acidentes de trabalho.
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e)  Promover palestras e debates com a finalidade de melhorar as condições 

salariais

18. As principais causas de acidentes ambientais são:

a)  Armazenamento incorreto de substâncias contaminantes.

b)  Tratamento inadequado dos rejeitos produtivos.

c)  Falha de manutenção nos equipamentos.

d)  Falha nos equipamentos de produção.

e)  Todas estão corretas.

19. As principais consequências dos acidentes ambientais são:

a)  perda da biodiversidade e da qualidade de vida das pessoas

b)  poluição dos recursos hídricos e do ar

c)  remoção de ribeirinhos de seus locais de moradia habitual

d)  necessidade de recompor as florestas e limpar os rios

e)  Todas estão corretas.

20. Analise e depois assinale a alternativa que identifica corretamente 
as fontes de risco ao meio ambiente:

I) Lixões, minerações irregulares, desmatamento.

II) Enchentes, terremotos e enxurradas

III)  Ocupações irregulares de topos de morros e margens de rios, lixo hospi-

talar ou radioativo com tratamento inadequado.

 São corretas as seguintes afirmações

a)  Todas as afirmativas estão corretas

b)  Somente (I) está correta

c)  Somente (I) e (II) estão corretas

d)  Somente (I) e (III) estão corretas

e)  Nenhuma está correta

Atividades autoinstrutivas



21. Assinale a alternativa que identifica a principal causa dos 
deslizamentos em encostas e morros urbanos.

a) O aumento das chuvas no período de verão

b)  O plantio de espécies exóticas nos topos dos morros

c)  A retirada de madeira nobre das florestas nativas

d)  O crescimento desordenado das cidades

e)  O lançamento de lixo e resíduos nos rios e bueiros.

22. Complete a frase: ____________________________é possibilidade 
de um acontecimento futuro resultante de uma condição atual, 
incerteza sobre as condições de operação envolvidas e a resolução 
destas condições envolverem eventos futuros, alheios ao controle 
operacional.

a)  Contingência

b)  Emergência

c)  Fatalidade

d)  Acidente 

e)  Sinistro ambiental

23. O Plano de Contingência é um documento desenvolvido com o 
intuito de:

a)  Definir os procedimentos para o combate a enchentes e outros sinistros 

ambientais. 

b)  Uniformizar as ações necessárias às respostas de controle e combate às 

ocorrências anormais.

c)  Compreender os fenômenos da natureza e movimentos antrópicos, a 

fim de prever desastres futuros

d)  Desenvolver atividades de treinamento para a prevenção de incêndios e 

outros desastres

e)  Estabelecer procedimentos de emergência para socorrer vítimas de aci-

dente de trânsito.
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24. Complete a frase: Diferente de um plano de contingência, que 
tem relação com a prevenção de acidentes ambientais, o Plano 
de Emergência é aplicado quando ______________, atuando para 
minimizar os impactos.

a)  necessário

b)  solicitado pelo SESMET

c)  o incidente já aconteceu

d)  o acidente for de grande risco

e)  a contingência não é eficiente

25. Em uma situação de emergência, não basta apenas que haja um 
plano bem elaborado, são necessários outros fatores para que o 
plano tenha sucesso, com por exemplo:

I. É necessário que as pessoas e os funcionários envolvidos conheçam 
o Plano e saibam o que fazer no caso de uma emergência

II. O treinamento em situações de emergência é fundamental para 
que se tenha êxito nas ações definidas.

III. No caso de um incêndio é necessário que haja uma brigada contra 
fogo equipada e treinada para dar o primeiro combate

 Estão corretas as seguintes afirmativas:

a)  nenhuma está

b)  somente a I está correta

c)  somente a I e a II estão corretas

d)  somente a I e a III estão corretas

e)  todas estão corretas

Atividades autoinstrutivas



26. Avalie as proposições apresentadas sobre a Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT). Em seguida, marque a alternativa que aponta a 
sequência correta.

I. O empregador é a pessoa jurídica que detém os direitos sobre 
o trabalho do empregado, não havendo qualquer vínculo 
empregatício no caso de trabalho doméstico.

II. O empregado é aquele que sustenta financeiramente o 
empregador.

III. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços 
de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência 
deste e mediante salário.

É ou estão corretas:

a)  Somente (I) 

b)  Somente (II) 

c)  Somente (III) 

d)  Somente (I) e (II) 

e)  Todas estão corretas.

27. Assinale a alternativa incorreta:

a)  Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, as-

sumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a 

prestação pessoal de serviço.

b)  Os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações 

recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem tra-

balhadores como empregados, não são entendido como empregadores 

por consistirem em um grupo jurídico específico.

c)  A Carteira de Trabalho e Previdência Social é obrigatória para o exercício 

de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter 

temporário.

d)  Não pode haver distinções relativas à espécie de emprego e à condição 
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de trabalhador, nem entre trabalho técnico e manual.

e)  Férias e descanso remunerado são exemplos de direitos devido a Conso-

lidação das Leis do Trabalho (CLT).

28. Analise as proposições a seguir, e marque a alternativa correta.

I. É obrigação do empregado  fornecer os equipamentos de proteção 
individual (EPI) ao empregador.

II.O empregador fornece ao empregado os EPI somente quando 
forem solicitados. 

III.Os EPI devem ser fornecidos gratuitamente pelo empregador aos 
seus funcionários quando as razões de segurança ocupacional 
assim o exigirem.

É ou estão corretas:

a)  Somente (I)

b)  Somente (II) 

c)  Somente (III)

d)  Somente (I) e (II) 

e)  Todas estão corretas.

29. A Norma Regulamentadora que estabelece diretrizes sobre a 
prevenção de acidentes nas atividades desenvolvidas a céu aberto 
é:

a)  NR04

b)  NR07

c)  NR21 

d)  NR24

e)  NR33

Atividades autoinstrutivas



30. Durante uma perícia, constatou-se que um determinado técnico 
trabalha em um ambiente insalubre, sendo atribuído grau médio 
de insalubridade. Neste caso, o adicional que o técnico deve 
receber sobre o salário mínimo regional é:

a)  10%

b)  20%

c)  30%

d)  40%

e)  Não deve receber nenhum adicional. 

31. Sobre insalubridade e periculosidade, considere as proposições e 
marque a alternativa correta.

I. A NR15 trata sobre a periculosidade, na qual a o adicional deve ser 
de 30% para manuseio com explosivos.

II.  A NR15 fixa valores de adicional de insalubridade que podem ser de 
10, 20 e 30% de acordo com o grau de risco ao qual o trabalhador 
está sujeito.

III. Para o grau máximo de insalubridade, o valor de adicional será de 
40%.

 É ou estão corretas:

a)  Somente (I) 

b)  Somente (II) 

c)  Somente (III)

d)  Somente (I) e (II) 

e)  Todas estão corretas.

32. São exemplos de atividades que podem causar prejuízos à saúde do 
trabalhador e, portanto, passíveis de adicional de insalubridade, 
exceto:
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a)  Trabalho com radiação ionizante

b)  Ambiente com ar condicionado e temperatura ambiente a 25ºC

c)  Ambiente com ruído, obrigando o trabalhador a utilizar tampões pro-

tetores

d)  Ambiente com alta luminosidade

e)  Trabalho administrativo em aterros sanitários.

33. São consequências da má postura, exceto:

a)  Dores no pescoço

b)  Dores nas costas

c)  Dores de cabeça

d)  Gripes e resfriados

e)  Fadiga visual

34. Após analisar as proposições relacionadas aos níveis de conforto 
da NR17, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

I. Índice de temperatura efetiva deve variar entre 20º C (vint e 23º C 
(vinte e três graus centígrados)

II. A velocidade do ar não deve ser superior a 0,75m/s 

III. A umidade relativa do ar não deve ser inferior a 40%.

 É ou estão corretas:

a)  Somente (I) 

b)  Somente (II) 

c)  Somente (III) 

d)  Somente (I) e (II) 

e)  Todas as proposições estão corretas.
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35. São exemplos de risco ambientais ao técnico em meio ambiente, 
exceto:

a)  Contaminação com vírus, quando da manipulação com materiais con-

taminados.

b)  Contaminação com vírus eletrônico quando no recebimento de e-mails.

c)  Contaminação com bactérias devido à manipulação de resíduos.

d)  Contaminação com substâncias tóxicas.

e)  Contaminação com produtos cancerígenos.

36. Analise as proposições sobre os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), e assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

I. São obrigatórios em caso de emergência, não sendo em casos 
rotineiros, pois o corpo humano se adapta às condições insalubres.

II. Uma vez detectado o risco à saúde do trabalhador, o empregador 
pode cobrar do empregado o valor do EPI utilizado.

III. O trabalhador é obrigado a utilizar o EPI a partir do momento que 
recebeu do empregador.

 É ou estão corretas:

a)  Somente (I) 

b)  Somente (II) 

c)  Somente (III) 

d)  Somente (I) e (II) 

e)  Todas as proposições estão corretas.

37. Sobre o Certificado de Aprovação (C, marque (V) se a frase for 
verdadeira, e (F) se for falsa. Depois assinale a sequência correta.

(    ) é opcional ao fabricante.
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(    )  é um documento que indica que o equipamento passou por 
inspeção e análise de eficácia pelo SINMETRO.

(    ) é obrigatório somente quando o EPI for para risco biológico.

a)  (V) (V) (V)

b)  (V) (F) (V)

c)  (F) (F) (V)

d)  (V) (V) (F)

e)  (F) (V) (F)

38. De acordo com os itens abaixo apresentados, assinale a alternativa 
correta referente ao EPI. 

 (I) capacete; (II) óculos de segurança; (III) botinas; (IV) protetores 
de inserção.

 Assinale a alternativa correta:

a)  O EPI (I) serve para proteger os ouvidos; o (II) para proteger os ouvidos.

b)  O EPI (III) serve para proteção dos membros superiores; o (I) para prote-

ger o crânio.

c)  O EPI (IV) serve para proteger o crânio; o (I) para proteger os olhos.

d)  O EPI (II) serve para proteger os olhos; o (IV) para proteger os ouvidos.

e)  O EPI (III) serve para proteger os olhos, o (IV) para proteger os ouvidos.

39. Imagine que você tenha que visitar um aterro sanitário. Assinale a 
alternativa que mostra (dos) os EPIs que deve levar consigo. 

a)  calçado de proteção, avental, fluxo laminar 

b)  calçado de proteção, máscara, fluxo laminar

c)  calçado de proteção, luvas, máscara

d)  calçado de proteção, luvas, fluxo laminar

e)  equipamento de combate a incêndio, fluxo laminar, protetor auricular
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40. Sobre o uso de EPI, considere as assertivas. Depois assinale a 
sequência correta.

I. Em relação à segurança, a prioridade deve ser sempre o uso de 
equipamento coletivo.

II Em relação à segurança, a prioridade deve ser sempre o uso de 
equipamento individual.

III. Os equipamentos de proteção coletiva não são eficientes 
para garantir a  proteção contra riscos de acidentes e doenças 
profissionais, e devem ser utilizados junto com os EPIs .

É ou estão corretas:

a)  Somente (I) 

b)  Somente (II) 

c)  Somente (III) 

d)  Somente (II) e (III) 

e)  Todas as proposições estão corretas.

41. Leia atentamente as proposições apresentadas. Marque (V) para 
a verdadeira e (F) para a falsa. Depois assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta.

(    ) O exame médico admissional é facultativo ao empregado.

(    )  O exame médico periódico deve ser feito a cada dois anos para 
maiores de 45 anos de idade.

(    )  O exame médico periódico deve ser feito a cada ano para menores 
de 18 anos.

a)  (V) (V) (V)

b)  (V) (F) (V)

c)  (F) (F) (V)
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d)  (V) (V) (F)

e)  (F) (V) (F)

42. Assinale a alternativa correta que identifica os profissionais 
listados abaixo não faz parte da equipe de Serviços Especializados 
em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. 

a)  Engenheiro de Segurança do Trabalho

b)  Técnico em Meio Ambiente

c)  Técnico em Segurança do Trabalho

d)  Médico do Trabalho

e)  Enfermeiro do Trabalho

43. Em qual das situações abaixo não é obrigatório exame médico:

a)  Na admissão do novo emprego

b)  Retorno médico por afastamento para tratamento de saúde

c)  Na demissão

d)  No retorno das férias remuneradas

e)  Em mudança de função

44. Sobre o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO) considere as proposições:

I. O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e 
diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho;

II. O empregador deverá custear sem ônus para o empregado todos 
os procedimentos relacionados ao PCMSO;

III. Em caso justificado, o empregado poderá arcar com as despesas 
dos exames médicos admissionais.
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 É ou estão corretas:

a)  Somente a (I) está correta 

b)  Somente a (II) está correta 

c)  somente III; 

d)  Somente a (I) e (II) estão corretas 

e)  Todas as proposições estão corretas.

45. A substância extintora de incêndio indicada para incêndio classe 
C é:

a)  água

b)  gasolina

c)  pó químico seco

d)  pó químico especial

e)  espuma

46. Sobre incêndios, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso. 
Depois assinale a alternativa correta.

(    ) Incêndio classe A refere-se a fogo em componentes elétricos.

(    )  Gasolina é um exemplo de substância capaz de provocar incêndio 
classe B.

(    ) Incêndio classe D refere-se a fogo em madeira.

a)  (V) (V) (V)

b)  (V) (F) (V)

c)  (F) (F) (V)

d)  (V) (V) (F)

e)  (F) (V) (F)
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47. Considere as proposições sobre incêndios. E depois assinale a 
opção correta.

I. Reações exotérmicas são aquelas que necessitam energia para 
que possam ocorrer, e não oferecem risco de incêndio.

II. Reações exotérmicas são aquelas que necessitam energia para 
que possam ocorrer, e oferecem risco de incêndio.

III. Reações exotérmicas são aquelas que liberam energia, em forma 
de calor, por exemplo, para o ambiente, e podem provocar 
incêndio.

 É ou estão corretas:

a)  Somente (I) 

b)  Somente (II) 

c)  Somente (III)

d)  Somente (I) e (II) 

e)  Todas as proposições estão corretas.

48. São exemplos de substâncias compatíveis com cloro, exceto:

a)  acetileno

b)  amônia

c)  água

d)  benzeno

e)  butano

49. Sobre procedimentos para extinguir o fogo, coloque (V) para 
verdadeiro e (F) para falso. E depois assinale a opção correta.

(    )  Isolamento: é método de extinção do fogo ou incêndio, pelo qual 
se inclui na reação química o elemento combustível. 

(    )  Abafamento: método caracterizado pela diminuição do teor de 
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oxigênio a níveis inferiores a 13% de volume do ar, a partir do 
qual a reação química não se mantém.  

(    )  Resfriamento: método por meio do qual se elimina ou se diminui 
o elemento calor da reação química.

a)  (F) (V) (V)

b)  (V) (F) (V)

c)  (F) (F) (V)

d)  (V) (V) (F)

e)  (F) (V) (F)

50. Sobre os riscos ambientais, coloque (V) para verdadeiro e (F) para 
falso. E depois assinale a opção correta.

(    )  Os riscos físicos são as poeiras tóxicas, e que devem estar presentes 
no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPR.

(    )  Exemplo de riscos ambientais químicos são as radiações ionizantes.

(    )  Os riscos biológicos não são considerados perigosos, portanto, 
não necessitam estar contemplados no PPRA.

a)  (F) (V) (V)

b)  (V) (F) (V)

c)  (F) (F) (V)

d)  (F) (F) (F)

e)  (F) (V) (F)
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