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META

OBJETIVOS

Apresentar os aspectos próprios aos riscos
ambientais presentes nos ambientes de trabalho
de forma geral.
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. identificar e distinguir os tipos de riscos no
ambiente de trabalho;
2. associar o grau de insalubridade com o tipo
de risco a que o trabalhador está exposto.
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Nesta aula, você vai aprender o que são os riscos ambientais. Na
verdade, você aprenderá a identificá-los, pois com certeza já os conhece
desde o seu nascimento, mesmo sem se dar conta disso.
A todo momento estamos convivendo com algum tipo de risco
ambiental, seja o ruído de um liquidificador, a fumaça negra liberada por
veículos nas ruas ou bactérias e vírus eliminados pelo espirro de um colega.
Na verdade, o contato com os riscos ambientais é contínuo. Entretanto,
apesar desse contato, pode ser que você ainda não saiba diferenciar esses
riscos em físicos, químicos e biológicos. Não se preocupe. Esse é um dos
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VOCÊ JÁ FOI APRESENTADO AOS RISCOS AMBIENTAIS?

objetivos desta aula.
Você também vai aprender a associar o grau de insalubridade
com o tipo de risco a que o trabalhador está exposto. Esta aula é muito
importante. Ela é o “ponto de partida” para as próximas quatro aulas,
em que você vai aprender, com detalhes, cada uma das categorias de
riscos ambientais. Então, vamos nessa!

O QUE SÃO RISCOS AMBIENTAIS?
Riscos ambientais são aqueles causados por diversos agentes
presentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza,
concentração, intensidade ou tempo de exposição, são capazes de causar
danos à saúde do trabalhador. Os agentes capazes de desencadear riscos
ambientais são classificados em três grupos:
• Agentes físicos: ruídos, vibrações, pressões anormais, temperaturas
extremas, radiações e umidade.
• Agentes químicos: poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores
que podem ser absorvidos por via respiratória ou por meio da pele.
• Agentes biológicos: bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros.
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ATIVIDADE 1
Atende ao Objetivo 1
Aí vai um desafio para você! Será que apenas com a classificação dos agentes de risco
ambiental você já é capaz de identificar o(s) agente(s) de risco presente(s) em cada uma
das atividades a seguir relacionadas? Preencha com agente físico, químico ou biológico
os espaços em branco:
1. Serviço de demolição utilizando rompedores _____________________________
2. Coleta de sangue para análise patológica _________________________________
3. Abertura de vala de fundações em local encharcado _______________________
4. Aplicação de agrotóxico em cultura de tomates ___________________________
5. Exposição a mercúrio em garimpo clandestino ____________________________

INSALUBRIDADE
Conforme a Constituição Federal da República, os trabalhadores
urbanos e rurais têm direito a adicional de remuneração quando desenvolverem atividades penosas, insalubres ou perigosas. Os riscos ambientais
ATIVIDADE INSALUBRE

que você está aprendendo a identificar nesta aula são os responsáveis por

Aquela em que o
empregado fica exposto a
agentes físicos, químicos
ou biológicos nocivos à
sua saúde em virtude de
ter sido ultrapassado o
denominado limite de
tolerância (LT).

criar uma condição de insalubridade.
A Norma Regulamentadora nº 15 classifica as ATIVIDADES INSALUBRES e os
LIMITES DE TOLERÂNCIA, bem como define os adicionais salariais correspondentes.

O exercício do trabalho em condições de insalubridade assegura ao
trabalhador um adicional sobre o salário mínimo regional equivalente a:
• 10% (dez por cento) para insalubridade de grau mínimo;
• 20% (vinte por cento) para insalubridade de grau médio;

LIMITE DE TOLERÂNCIA
Para fins da NR 15,
limite de tolerância é
a concentração ou a
intensidade máxima e
mínima relacionada com
a natureza e o tempo
de exposição ao agente,
suficientes para não
causar dano à saúde do
trabalhador, durante sua
vida produtiva.
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• 40% (quarenta por cento) para insalubridade de grau máximo.
No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, deve
ser considerada apenas a insalubridade de grau mais elevado, para
efeito de acréscimo salarial, sendo proibido o pagamento de adicional
de insalubridade sobre mais de um fator. Por exemplo, se um trabalhador
está exposto a ruído (adicional de 20%) e poeiras minerais (adicional de 40%)
em grau acima do limite de tolerância, ele receberá adicional apenas pelo
fator de insalubridade de maior grau, ou seja, esse trabalhador receberá um

de adicional de insalubridade mais alto. Ele não irá receber 60%, pois o

James White

adicional não é cumulativo.
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adicional de 40% devido às poeiras minerais, que dão direito ao recebimento

Fonte: www.sxc.hu

Figura 7.1: Os efeitos que uma exposição a ruídos excessivos
pode provocar são muitos. Por isso, o trabalhador exposto
continuamente a ruídos está sujeito à insalubridade de grau
médio e tem o direito de receber um adicional de 20% sobre
o seu salário.

No caso de eliminação ou neutralização da insalubridade, o
pagamento do respectivo adicional é suspenso. A eliminação ou a
neutralização da insalubridade poderá ocorrer com a adoção de medidas
de proteção coletiva que mantenham o ambiente de trabalho dentro
dos limites de tolerância e/ou com a utilização de equipamentos de
proteção individual. A comprovação da eliminação ou neutralização da
insalubridade deve ser caracterizada através de avaliação pericial realizada
por órgão de comprovada competência no assunto.
107

e-Tec Brasil – Introdução à Higiene e Segurança do Trabalho

Quando não for possível eliminar ou neutralizar a insalubridade
comprovada por laudo técnico de engenheiro de segurança do trabalho ou
médico do trabalho devidamente habilitados, os empregados expostos ao
ambiente insalubre têm direito a recebimento de adicional sobre o salário.
Conforme a NR 15, os agentes (riscos ambientais) passíveis de
produzir condições insalubres são: ruído contínuo, ruído de impacto,
radiações, pressões anormais, vibrações, temperaturas extremas, umidade,
agentes químicos, poeiras minerais e agentes biológicos.
A NR 15 estabelece limites de tolerância para ruído contínuo, ruído
de impacto, exposição ao calor, radiações ionizantes, alguns produtos
químicos e poeiras minerais, os quais, se ultrapassados, geram insalubridade
em diversos graus. Entretanto, para radiações não-ionizantes, vibrações,
frio e umidade, a NR 15 não estabelece limites de tolerância, ressaltando
que a condição insalubre deve ser comprovada por meio de laudo de
inspeção do local de trabalho.

Figura 7.2: Para determinados tipos de riscos físicos, como radiações não-ionizantes
e vibrações, a norma não estabelece limites de tolerância. Nesses casos, a condição
de insalubridade deve ser comprovada por uma avaliação no local de trabalho.
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Já o grau de insalubridade gerado por agentes biológicos deve ser
caracterizado por avaliação qualitativa, ou seja, deve estar associado ao
tipo de função executada.
RISCOS FÍSICOS
A NR 15 determina os seguintes graus de insalubridade para os
riscos físicos:
• Um ruído contínuo, ou seja, aquele com pequena variação de
intensidade durante o tempo, se emitido em uma intensidade e durante um
tempo tal que ultrapasse o limite de tolerância (LT), gera insalubridade
de grau médio (20% do salário mínimo regional). Um exemplo de ruído
contínuo é aquele produzido por uma máquina de cortar asfalto ou por
um compactador de solo.
• Um ruído de impacto, ou seja, aquele que dure no máximo um
segundo e que tenha pelo menos um segundo de intervalo entre uma emissão
e a próxima, se ultrapassado o LT, gera insalubridade também de grau médio
(20% do salário mínimo regional). Um exemplo de ruído de impacto é aquele
produzido por um bate-estacas para a execução de fundações.
• O calor gerado, por exemplo, por fornos, até mesmo de padarias,
dependendo do tempo de exposição, da natureza do trabalho executado
e da temperatura do ambiente, pode gerar insalubridade de grau médio
(20% do salário mínimo regional).
• As radiações ionizantes capazes de gerar alterações moleculares dos
órgãos ou tecidos humanos, se tiverem seu LT ultrapassado, geram insalubridade de grau máximo (40% do salário mínimo regional). Um exemplo
de radiação ionizante é aquela emitida por aparelhos de raios X.
• As condições hiperbáricas, ou seja, quando os trabalhadores
estão expostos a uma pressão acima da atmosférica normal, geram
insalubridade de grau máximo (40% do salário mínimo regional). Um
exemplo de atividade nessas condições é a execução de
COMPRIMIDO

TUBULÕES A AR

e trabalhos executados por mergulhadores.

• As radiações não-ionizantes, como as emitidas pelas soldas
elétricas, podem gerar insalubridade de grau médio (20% do salário
mínimo regional). Porém, a NR 15 não determina LT para esse tipo de
risco. A recomendação é que seja realizado um laudo de inspeção no local
de trabalho a fim de constatar a insalubridade. Procedimento idêntico

TUBULÃO A AR
COMPRIMIDO

Tipo de fundação,
executada na presença
de água, nos fundos
dos mares, rios e
represas, em que é
injetado ar comprimido
que expulsa a água do
tubulão, possibilitando
o trabalho. É comum
na execução de
fundação de pontes
e barragens.

é determinado para as atividades expostas a vibrações, ambientes frios
e úmidos.
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ATIVIDADE 2
Atende ao Objetivo 2
A seguir estão relacionadas algumas atividades associadas a riscos físicos, com a
especificação do respectivo agente. Imagine que a utilização de EPI (Equipamento de
Proteção Individual) e do EPC (Equipamento de Proteção Coletiva) não tenha sido
suficiente para a eliminação ou a neutralização da insalubridade e que a existência
dessa insalubridade tenha sido comprovada por laudo técnico de um engenheiro de
segurança do trabalho ou de um médico do trabalho, devidamente habilitado. Sendo
assim, determine o grau de insalubridade a que o trabalhador está exposto:
1. Explosão em pedreira – ruído de impacto: _______________________________
2. Auxiliar de câmara frigorífica – temperatura extrema: ______________________
3. Escavação em local alagado – umidade: __________________________________
4. Rompimento de bloco de concreto com rompedor elétrico – ruído contínuo
e vibração: ____________________________________________________________
5. Manipulação de equipamento radiológico – Radiação ionizante: ____________

RISCOS QUÍMICOS
A NR 15 separa os agentes químicos cuja insalubridade é
caracterizada por limite de tolerância (LT) e inspeção no local de trabalho,
como é o caso de algumas substâncias, relacionadas no Anexo 11 da NR
15, poeiras minerais apontadas no Anexo 12, e aqueles agentes químicos
cujo grau de insalubridade é determinado apenas por inspeção no local
de trabalho, como os especificados no Anexo 13.
Agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada por limite de
tolerância e inspeção no local de trabalho
Para as substâncias especificadas no Anexo 11, a NR 15 determina
os respectivos LT e o grau de insalubridade correspondente se o LT for
superado, podendo variar do mínimo ao máximo, dependendo da toxicidade do agente.
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A Tabela 7.1 apresenta os limites de tolerância válidos apenas para
absorção desses agentes químicos por via respiratória; porém, na coluna
“absorção também pela pele” estão assinalados os agentes químicos
que podem ser absorvidos, por via cutânea, e, portanto, exigem, na sua
manipulação, o uso de luvas adequadas, além do EPI necessário à proteção
de outras partes do corpo.
Todos os agentes químicos identificados como “Asfixiantes Simples”
não estão associados a nenhum grau de insalubridade; porém a NR 15
determina que nos ambientes de trabalho em presença dessas substâncias
a concentração mínima de oxigênio seja de 18% em volume e que as
situações em que a concentração de oxigênio estiver abaixo desse valor
serão consideradas de risco grave e iminente.
Tabela 7.1: Limites de tolerância para agentes químicos
ppm*

mg/m3**

Grau de
insalubridade a ser
considerado no caso
de sua caracterização

78

140

máximo

78

420

médio

-

-

-

310

1090

mínimo

-

-

-

Acetileno

Asfixiante

simples

Acetona

780

1870

mínimo

Acetonitrila

30

55

máximo

Ácido acético

8

20

médio

8

9

máximo

4

5,5

máximo

Ácido crômico (névoa)

-

0,04

máximo

Ácido etanóico (vide ácido
acético)

-

-

-

Agentes químicos

Valor teto

Absorção
tamwbém
p/ pele

Acetaldeído
Acetato de cellosolve

+

Acetato de éter monoetílico de
etileno glicol (vide acetado de
cellsolve)
Acetato de etila
Acetato de 2-etóxi etila (vide
acetato de cellosolve)

Ácido cianídrico
Ácido clorídrico

+
+

Até 48 horas/semana

* ppm – partes de vapor ou gás por milhão de partes de ar contaminado.
** mg/m3 – miligramas por metro cúbico de ar.
Fonte: NR 15 – Anexo 11.
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SAIBA MAIS...

De que é formado o ar?
O ar atmosférico é composto por cerca de 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. Pessoas expostas a qualquer ambiente onde a
concentração de oxigênio esteja abaixo de 16% tendem a ter um aumento
natural da pulsação e freqüência respiratória, gerando diminuição da atenção,
do raciocínio e da coordenação, tornando obrigatório o uso de respiradores
de adução de ar, que são máscaras que recebem o ar de uma fonte externa ao
ambiente de trabalho.
Já em ambiente com concentração abaixo de 12,5%, ocorrerá diminuição
acentuada da capacidade de julgamento e coordenação motora, respiração
prejudicada, com danos permanentes ao coração, náusea e vômito, sendo
obrigatório o uso de respirador autônomo ou linha de ar com cilindro auxiliar
de escape, ou seja, máscaras acopladas a cilindros de ar comprimido.
Como forma de prevenção à saúde do trabalhador e de eventuais erros de
calibração dos medidores, recomenda-se que, para qualquer concentração
de O2 abaixo de 19,5%, sejam utilizados respiradores de adução de ar.

ASBESTO OU AMIANTO
Fibra mineral natural
sedosa com alta
resistência mecânica e
às altas temperaturas,
boa qualidade isolante,
flexível, resistente ao
ataque de ácidos, álcalis e
bactérias.

Nos agentes em que o “valor-teto” está assinalado, como o ácido
clorídrico, os limites de tolerância não podem ser ultrapassados em
momento algum da jornada de trabalho.
As poeiras minerais, cujo limite de tolerância é determinado pelo
Anexo 12 da NR 15, são o

SÍLICA LIVRE
CRISTALIZADA

Refere-se aos compostos
de dióxido de silício, SiO2,
que é um pó inorgânico
desprendido do mármore
e do granito.

ASBESTO,

o manganês e seus compostos e a

SÍLICA LIVRE CRISTALIZADA. Proíbe-se a utilização de qualquer tipo de asbesto

do grupo anfibólio e dos produtos que contenham essas fibras.
A contaminação ocupacional por asbesto pode se dar na indústria
de telhas, caixas-d’água, vestimentas à prova de fogo e isolantes térmicos
e acústicos que o utilizam como matéria-prima. Já a contaminação
por manganês pode ocorrer na indústria metalúrgica de minerais de
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pilhas secas, de vidros especiais e de cerâmicas, na fabricação e no uso
de eletrodos de solda, na fabricação de produtos químicos, de tintas e de
fertilizantes ou, ainda, outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos.
A exposição à sílica cristalizada pode ocorrer na mineração e
em operações relacionadas ao beneficiamento do minério, na indústria
da construção civil, na fabricação de vidro (incluindo fibra de vidro),
de cimento, tijolos, telhas, porcelanas sanitárias, refratários, esmaltes
vitrificados, ferro e aço, entre outros.
A exposição às poeiras minerais acima do limite de tolerância gera
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manganês, na fabricação de compostos de manganês, de baterias e de

insalubridade de grau máximo, ou seja, 40% sobre o salário mínimo
regional.
Agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada por inspeção
no local de trabalho
Além dos agentes químicos cujo grau de insalubridade é determinado por limite de tolerância e inspeção no local de trabalho (Anexos 11 e
12 da NR 15), existem aqueles cujas atividades e operações envolvendo-os
são consideradas insalubres exclusivamente em decorrência de inspeção
realizada no local de trabalho.
De acordo com o tipo de agente e com o tipo de atividade relacionada a esse agente, o grau de insalubridade pode variar de mínimo a
máximo. As Tabelas 7.2 e 7.3 apresentam os agentes químicos e o grau
de insalubridade correspondente:
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Tabela 7.2: Agentes químicos cujo grau de insalubridade pode variar de mínimo a máximo, determinado por
inspeção realizada no local de trabalho
Agente químico

Grau de
insalubridade

Grau máximo

Extração e manipulação de arsênico e preparação de
seus compostos.
Fabricação e preparação de tintas à base de arsênico.
Fabricação de produtos parasiticidas, inseticidas e raticidas contendo compostos de arsênico.
Pintura a pistola com pigmentos de compostos de
arsênico, em recintos limitados ou fechados.
Preparação do Secret.
Produção de trióxido de arsênico.

Grau médio

Bronzeamento em negro e verde com compostos de
arsênico.
Conservação de peles e plumas; depilação de peles à
base de compostos de arsênico.
Descoloração de vidros e cristais à base de compostos
de arsênico.
Emprego de produtos parasiticidas, inseticidas e raticidas
à base de compostos de arsênico.
Fabricação de baralho, papéis pintados e flores artificiais
à base de compostos de arsênico.
Metalurgia de minérios arsenicais (ouro, prata, chumbo,
zinco, níquel, antimônio, cobalto e ferro).
Operações de galvanotécnica à base de compostos de
arsênico.
Pintura manual (pincel, rolo e escova) com pigmentos de
compostos de arsênico em recintos limitados ou fechados,
exceto com pincel capilar.

Grau mínimo

Empalhamento de animais à base de compostos de
arsênico.
Fabricação de tafetá sire.
Pintura a pistola ou manual com pigmentos de compostos
de arsênico ao ar livre.

Grau máximo

Trabalho permanente no subsolo em operações de
corte, furação e desmonte, de carregamento no local
de desmonte, em atividades de manobra, nos pontos de
transferência de carga e de viradores.

Grau médio

Demais atividades permanentes do subsolo compreendendo serviços, como operações de locomotiva,
condutores, engatadores, bombeiros, madeireiros,
trilheiros e eletricistas.

Grau mínimo

Atividades permanentes de superfícies nas operações
a seco, com britadores, peneiras, classificadores, carga
e descarga de silos, de transportadores de correia e de
teleférreos.

Arsênico

Carvão
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Tipo de atividade

Grau médio

Aplicação e emprego de esmaltes, vernizes, cores,
pigmentos, tintas, ungüentos, óleos, pastas, líquidos e
pós à base de compostos de chumbo.
Fabricação de porcelana com esmaltes de compostos
de chumbo.
Pintura e decoração manual (pincel, rolo e escova) com
pigmentos de compostos de chumbo (exceto pincel
capilar), em recintos limitados ou fechados.
Tinturaria e estamparia com pigmentos à base de
compostos de chumbo.

Grau mínimo

Pintura a pistola ou manual com pigmentos de compostos
de chumbo ao ar livre.

Chumbo
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Grau máximo

Fabricação de compostos de chumbo, carbonato,
arseniato, cromato mínio, litargírio e outros.
Fabricação de esmaltes, vernizes, cores, pigmentos,
tintas, ungüentos, óleos, pastas, líquidos e pós à base de
compostos de chumbo.
Fabricação e restauração de acumuladores, pilhas e
baterias elétricas contendo compostos de chumbo.
Fabricação e emprego de chumbo tetraetila e chumbo
tetrametila.
Fundição e laminação de chumbo, de zinco velho, cobre
e latão.
Limpeza, raspagem e reparação de tanques de mistura,
armazenamento e demais trabalhos com gasolina
contendo chumbo tetraetila.
Pintura a pistola com pigmentos de compostos de
chumbo em recintos limitados ou fechados.
Vulcanização de borracha pelo litargírio ou outros
compostos de chumbo.

Fonte: Adaptado da NR 15 – Anexo 13.
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Tabela 7.3: Agentes químicos cujo grau de insalubridade pode variar de médio a máximo, determinado por
inspeção realizada no local de trabalho
Agente
químico

Grau de
insalubridade

Tipo de atividade

Grau máximo

Fabricação de cromatos e bicromatos.
Pintura a pistola com pigmentos de compostos de cromo, em recintos
limitados ou fechados.

Grau médio

Cromagem eletrolítica dos metais.
Fabricação de palitos fosfóricos à base de compostos de cromo
(preparação da pasta e trabalho nos secadores).
Manipulação de cromatos e bicromatos.
Pintura manual com pigmentos de compostos de cromo em recintos
limitados ou fechados (exceto pincel capilar).
Preparação por processos fotomecânicos de clichês para impressão
à base de compostos de cromo.
Tanagem a cromo.

Grau máximo

Extração e preparação de fósforo branco e seus compostos.
Fabricação de defensivos fosforados e organofosforados.
Fabricação de projéteis incendiários, explosivos e gases asfixiantes
à base de fósforo branco.

Cromo

Fósforo
Grau médio

Grau máximo

Destilação do alcatrão da hulha.
Destilação do petróleo.
Manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais,
óleo queimado, parafina ou outras substâncias cancerígenas afins.
Fabricação de fenóis, cresóis, naftóis, nitroderivados, aminoderivados,
derivados halogenados e outras substâncias tóxicas derivadas de
hidrocarbonetos cíclicos.
Pintura a pistola com esmaltes, tintas, vernizes e solventes contendo
hidrocarbonetos aromáticos.

Grau médio

Emprego de defensivos organoclorados: DDT (diclorodifeniltriclor
etano), DDD (diclorodifenildicloretano), metoxicloro (dimetoxidife
niltricloretano), BHC (hexacloreto de benzeno) e seus compostos e
isômeros.
Emprego de defensivos derivados do ácido carbônico.
Emprego de aminoderivados de hidrocarbonetos aromáticos
(homólogos da anilina).
Emprego de cresol, naftaleno e derivados tóxicos.
Emprego de isocianatos na formação de poliuretanas (lacas de
desmoldagem, lacas de dupla composição, lacas protetoras de madeira
e metais, adesivos especiais e outros produtos à base de poliisocianetos e
poliuretanas).
Emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como
solventes ou em limpeza de peças.
Fabricação de artigos de borracha, de produtos para impermeabilização
e de tecidos impermeáveis à base de hidrocarbonetos.
Fabricação de linóleos, celulóides, lacas, tintas, esmaltes, vernizes,
solventes, colas, artefatos de ebonite, guta-percha, chapéus de palha
e outros à base de hidrocarbonetos.
Limpeza de peças ou motores com óleo diesel aplicado sob pressão
(nebulização).
Pintura a pincel com esmaltes, tintas e vernizes em solvente contendo
hidrocarbonetos aromáticos.

Hidrocarbonetos
e outros
compostos
de
carbono
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Emprego de defensivos organofosforados.
Fabricação de bronze fosforado.
Fabricação de mechas fosforadas para lâmpadas de mineiros.

Fonte: Adaptado da NR 15 – Anexo 13.

geram insalubridade de grau máximo, como é o caso da manipulação e
da fabricação de compostos orgânicos de mercúrio e das operações que
desprendam poeiras de silicatos.
Com relação às substâncias cancerígenas, a NR 15 relaciona
algumas substâncias e processos em que não deve ser permitida nenhuma
exposição ou contato por qualquer via de contaminação. Ou seja, o
processo, ou operação, deve ser hermetizado (totalmente fechado) para que
o trabalhador não tenha nenhum contato com o carcinogênico. Entretanto,
se os processos ou operações que envolvem essas substâncias não forem
hermetizados, a situação será considerada de risco grave e iminente para
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Existem, ainda, substâncias em que as atividades que as envolvem

o trabalhador, além de apresentar insalubridade de grau máximo.
Para o caso do benzeno, uma substância comprovadamente carcinogênica para a qual não existe limite seguro de exposição, todos os esforços
devem ser despendidos continuamente no sentido de buscar a tecnologia
mais adequada para evitar a exposição do trabalhador.
Os valores estabelecidos para Valor de Referência Tecnológico
– VRT referem-se à concentração de benzeno no ar considerada possível
de ser alcançada do ponto de vista técnico. Sua determinação levou
em conta a exposição do trabalhador ao longo da sua vida produtiva,
admitindo-se uma jornada diária de 8 horas de trabalho:
• 1,0 (um) ppm (partes por milhão) para as empresas que produzem,
transportam, armazenam, utilizam ou manipulam benzeno e suas misturas
líquidas contendo 1% (um por cento) ou mais de volume;
• 2,5 (dois e meio) ppm para as empresas siderúrgicas.
O Anexo 13 da NR 15 determina, ainda, uma série de operações
em que os trabalhadores estão expostos a riscos químicos, associando-as
a um grau de insalubridade, como, por exemplo:
• Operações com cádmio e seus compostos, extração, tratamento,
preparação de ligas, fabricação e emprego de seus compostos, solda com
cádmio, utilização em fotografia com luz ultravioleta, em fabricação
de vidros, como antioxidante, em revestimentos metálicos, e outros
produtos: insalubridade de grau máximo.
• Trabalhos na extração de sal: insalubridade de grau médio.
• Fabricação e transporte de cal e cimento nas fases de grande
exposição a poeiras: insalubridade de grau mínimo.
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ATIVIDADE 3
Atende ao Objetivo 2
De acordo com o que você já aprendeu nesta aula, consulte as tabelas e determine o
grau de insalubridade das atividades a seguir:

1. Fabricação de agrotóxicos contendo fosforados e organofosforados: ___________
______________________________________________
2. Exposição apenas das vias respiratórias a ambiente com concentração de ácido
clorídrico abaixo de 4 ppm: _____________________
3. Pintura a pistola ou manual com pigmentos de compostos de arsênico ao ar livre:
______________________________________________
4. Exposição apenas das vias respiratórias a ambiente com concentração de acetona
acima de 800 ppm: ____________________________
5. Operador de locomotiva de mina de carvão: _______________________________
6. Fabricação de compostos de manganês: ___________________________________
7. Trabalhador de salina: _______________________
8. Pintura a pistola com esmaltes, tintas, vernizes e solventes contendo hidrocarbonetos
aromáticos: ___________________________________
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A insalubridade gerada por atividades que envolvem agentes biológicos é caracterizada por avaliação qualitativa e pode ser classificada em
grau médio ou máximo.
A insalubridade de grau máximo engloba o trabalho ou operações
em contato permanente com:
• pacientes isolados devido a doenças infectocontagiosas e em que
há contato com objetos usados por eles, e que ainda não tenham passado
por processos de esterilização;
• carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções

CARBUNCULOSE
Infecção cutânea
causada por um gênero
de bactéria chamado
Staphylococcus, local
que envolve a área
subcutânea profunda.
Consiste em diversos
furúnculos que se
desenvolvem juntos.
É uma doença
contagiosa que pode se
propagar para outras
áreas do corpo e passar
para outras pessoas.
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AGENTES BIOLÓGICOS

de animais portadores de doenças infectocontagiosas (CARBUNCULOSE,
BRUCELOSE

e TUBERCULOSE);

• esgotos, como acontece no caso dos trabalhadores responsáveis
por serviços de manutenção de estações de tratamento de esgoto e manutenção de redes;

ali halit diker

• lixo urbano (coleta e industrialização).

BRUCELOSE
Doença causada pelo
contato com animais
de fazenda portadores
da bactéria Brucella.
Entre os fatores de
risco estão os trabalhos
que exigem contato
com animais ou com
a carne. Exemplos
de trabalhadores
expostos: funcionários
de matadouros,
fazendeiros e
veterinários.

TUBERCULOSE

Fonte: www.sxc.hu

Infecção bacteriana
contagiosa, causada
por Mycobacterium
tuberculosis e que
se propaga para
outros órgãos do
corpo através do
sangue ou do sistema
linfático. Os pulmões
são o local usual da
doença, porém outros
órgãos podem estar
envolvidos, e a infecção
primária é de modo
geral assintomática.
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Fonte: www.sxc.hu

Figura 7.3: A insalubridade gerada por atividades que envolvem agentes biológicos é caracterizada por avaliação qualitativa e pode ser classificada em grau médio ou máximo. A
insalubridade de grau máximo engloba os trabalhos ou operações em que há contato com
pacientes isolados devido a doenças infectocontagiosas e os trabalhos com esgoto e com coleta
de lixo.
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trabalhos e as operações em contato permanente com pacientes, animais
ou material infectocontagioso em:
• hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios,
postos de vacinação e estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde
humana;
• hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e ao tratamento de animais;
• laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas
e outros produtos;
• laboratórios de análise clínica e HISTOPATOLOGIA (aplica-se apenas
ao pessoal técnico);
• gabinetes de autópsias e anatomia (aplica-se somente ao pessoal

HISTOPATOLOGIA
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São considerados atividades de grau de insalubridade médio os

Estudo dos tecidos,
englobando sua função,
estrutura, origem, entre
outros aspectos.

técnico);
• cemitérios (pessoal que atua na exumação de corpos);
• estábulos e cocheiras;
• locais com resíduos de animais deteriorados.

ATIVIDADE 4
Atende ao Objetivo 2
Associe as colunas de acordo com o grau de insalubridade da atividade exercida:
(1) Insalubridade de grau médio
(2) Insalubridade de grau máximo
1. ( ) Veterinário
2. ( ) Cirurgião-dentista
3. ( ) Lixeiro
4. ( ) Funcionário da companhia de saneamento responsável pela desobstrução
da rede de esgotamento sanitário
5. ( ) Catador de papel
6. ( ) Funcionário de cemitério responsável pela exumação de corpos
7. ( ) Técnico em análises patológicas
8. ( ) Faxineira responsável pela área de doenças infectocontagiosas
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RESUMINDO...
• Riscos ambientais são aqueles causados por diversos agentes presentes nos ambientes
de trabalho que, em função de sua natureza, concentração, intensidade ou tempo de
exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador.
• Os agentes capazes de desencadear riscos ambientais são classificados em três grupos:
agentes físicos, agentes químicos e agentes biológicos.
• Quando não for possível a eliminação ou a neutralização da insalubridade e sua
existência for comprovada por laudo técnico de engenheiro de segurança do trabalho
ou médico do trabalho, devidamente habilitado, os empregados expostos ao ambiente
insalubre terão direito a recebimento de adicional.
• O adicional de insalubridade corresponde a um percentual sobre o salário mínimo
regional equivalente a: 10% (dez por cento) para insalubridade de grau mínimo; 20%
(vinte por cento) para insalubridade de grau médio e 40% (quarenta por cento) para
insalubridade de grau máximo.
• Para níveis de ruído contínuo ou intermitente superiores aos limites de tolerância fixados,
o grau de insalubridade é médio.
• Para níveis de ruído de impacto superiores aos limites de tolerância fixados, o grau de
insalubridade é médio.
• Para exposições ao calor superiores aos limites de tolerância fixados, o grau de
insalubridade é médio.
• Para níveis de radiações ionizantes com radioatividade superior aos limites de tolerância,
o grau de insalubridade é máximo.
• Operações a ar comprimido geram direito à insalubridade de grau máximo.
• Radiações não-ionizantes consideradas insalubres em decorrência de inspeção realizada
no local de trabalho geram direito à insalubridade de grau médio.
• Vibrações consideradas insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de
trabalho geram direito à insalubridade de grau médio.
• Frio considerado insalubre em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho
gera direito à insalubridade de grau médio.
• Umidade considerada insalubre em decorrência de inspeção realizada no local de
trabalho gera direito à insalubridade de grau médio.
• Agentes químicos dispersos no ambiente de trabalho, absorvidos por via respiratória,
cujas concentrações sejam superiores aos limites de tolerância fixados pela NR 15, geram
insalubridade de grau mínimo, médio ou máximo, dependendo do tipo de substância
presente no ambiente.
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geram insalubridade de grau máximo.
• Atividades ou operações envolvendo agentes químicos considerados insalubres em
decorrência de inspeção realizada no local de trabalho podem gerar insalubridade
de grau mínimo, médio ou máximo, dependendo do agente de risco e do tipo de
atividade em que ele é utilizado.
• Agentes biológicos são avaliados de forma qualitativa e podem gerar insalubridade
de grau médio ou máximo, dependendo do risco da atividade exercida.
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• Poeiras minerais cujas concentrações sejam superiores aos limites de tolerância

INFORMAÇÃO SOBRE A PRÓXIMA AULA
Na próxima aula, você terá oportunidade de saber mais sobre os
riscos físicos, que englobam ruído contínuo, ruído de impacto, radiações
ionizantes e não-ionizantes, condições hiperbáricas e condições hipobáricas,
vibrações, frio, calor e umidade.

RESPOSTAS DAS ATIVIDADES
ATIVIDADE 1

1. Agentes físicos: ruído contínuo e vibração
2. Agente biológico
3. Agente físico: umidade
4. Agente químico
5. Agente químico
ATIVIDADE 2

1. Grau médio
2. Grau médio
3. Grau médio
4. Grau médio
5. Grau máximo
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ATIVIDADE 3

1. Grau máximo
2. Não gera insalubridade, pois a exposição ao ácido clorídrico ocorre em uma
concentração abaixo de 4 ppm.
3. Grau mínimo
4. Grau mínimo
5. Grau médio
6. Grau máximo
7. Grau médio
8. Grau máximo
ATIVIDADE 4
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1.

2

2.

2

3.

1

4.

1

5.

1

6.

2

7.

2

8.

1
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