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META

OBJETIVOS

Apresentar os tipos de riscos físicos
que podem atingir os trabalhadores.
Ao final desta aula, você deverá ser
capaz de:
1. distinguir os tipos de riscos físicos;
2. identificar os malefícios que podem
afetar a saúde do trabalhador;
3. indicar medidas de proteção individual e coletiva de acordo com o tipo
de risco a que o trabalhador estiver
exposto.
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Até aqui, nesta disciplina, já deu para você perceber que os trabalhadores
estão expostos a diversos perigos no seu dia-a-dia, não é verdade?
Dependendo da atividade que desenvolve, os prejuízos para a sua saúde
são muitos. Assim, é necessário que você, futuro Técnico em Segurança do
Trabalho, conheça com detalhes os possíveis riscos a que os trabalhadores
podem estar submetidos.
Na Aula 7, você viu o que são considerados riscos físicos: ruídos, tempe-
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RELEMBRANDO OS RISCOS FÍSICOS

raturas excessivas, vibrações, pressões anormais, radiações e umidade.
Nesta aula, você vai conhecer detalhadamente sobre cada um dos riscos
físicos. Vamos começar a descoberta?

CONHECENDO MELHOR OS RUÍDOS
Quando falamos em ruído, não estamos nos referindo apenas ao
ruído desagradável das máquinas de uma indústria, ao ruído de um
aspirador de pó ou de um liquidificador dentro da nossa casa. Na verdade,
estamos nos referindo aos diversos tipos de ruído, sejam eles agradáveis
ou desagradáveis, e isso também inclui a música que ouvimos no nosso

IMuris Kuloglija Kula

tocador de MP3.
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Igor Pablo Augusto

Ove Tøpfer

Evangelos Vlasopoulos
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Fonte: www.sxc.hu

Figura 8.1: Todo dia estamos sujeitos aos mais diversos tipos de ruído, seja em nossa própria casa, com o
barulho da máquina de lavar, do liquidificador e do aspirador de pó, seja na rua, com o barulho das buzinas dos
automóveis e das pessoas falando. O som é muito presente em nossas vidas, tão presente que quando estamos no
mais profundo silêncio achamos estranho, não é verdade?

A forma afetiva como percebemos o som, com ou sem prazer, não
está claramente associada a um maior ou menor efeito prejudicial, já que
essa questão está principalmente associada à intensidade e à duração do
som, ou seja, um som, mesmo que desagradável, se for pouco intenso
e/ou pouco duradouro, não afetará a saúde.
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durante muito tempo, ainda que ela proporcione momentos agradáveis,
poderá provocar lesões auditivas irreversíveis.
Agora você vai conhecer os diversos tipos de ruído e as diferenças

Arkos Arkoulis

entre eles.

Fonte: www.sxc.hu
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Entretanto, o hábito de ouvir música com um volume muito alto

Figura 8.2: O hábito de ouvir música
diariamente com um volume muito
alto pode trazer prejuízos irreversíveis
à audição. Assim, é importante estar
atento ao volume da música que você
escuta. Entendeu?

RUÍDOS CONTÍNUOS OU INTERMITENTES
É comum encontrarmos nos mais variados ambientes de trabalho
máquinas e equipamentos que produzem ruídos. Muitos desses equipamentos podem produzir ruídos em níveis excessivos, e isso pode provocar,
a curto, médio e longo prazos, sérios prejuízos à saúde.
Entretanto, cada pessoa tem sua própria tolerância a ruídos.
Atualmente ainda não existe uma forma de diferenciar as pessoas que
são ou não mais susceptíveis a ruídos. Contudo, dependendo do tempo de
exposição ao ruído, ao nível sonoro e da sensibilidade individual, o dano
ao trabalhador poderá se manifestar lentamente ou até imediatamente.
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A Norma Regulamentadora nº 15 engloba como ruídos contínuos ou intermitentes aqueles que não sejam ruídos de impacto.
A Tabela 8.1 apresenta o limite de tolerância para ruídos contínuos
ou intermitentes.
Tabela 8.1: Limite de tolerância para ruídos contínuos ou intermitentes – NR 15 – Anexo 1
DB

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

96

1 hora e 45 minutos

98

1 hora e 15 minutos

100

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

Abreviatura de
decibel, usado
como medida da
intensidade de sons.
É uma unidade de
medida adimensional,
ou seja, não tem
unidade semelhante à
porcentagem.

*O símbolo “(A)” nas referências à intensidade de um som equivalente significa que na
medição desse som se dá mais ênfase às altas freqüências, mais nocivas que as baixas.

Como você pode observar na Tabela 8.1, quanto maior for o nível
de ruído, menor deverá ser o tempo de exposição a ele.
RUÍDOS DE IMPACTO
PICOS DE ENERGIA
ACÚSTICA

Picos de energia
mecânica de vibração
na faixa audível.

Os ruídos de impacto são aqueles que apresentam PICOS DE ENERGIA
ACÚSTICA

de duração inferior a um segundo e intervalos superiores a um

segundo, ou seja, são avaliados apenas aqueles ruídos que durem no
máximo um segundo e que tenham pelo menos um segundo de intervalo
entre uma emissão e a próxima. Já o ruído de fundo que existe entre uma
emissão e outra é considerado ruído contínuo e será avaliado como tal.
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O limite de tolerância para ruído de impacto é de 130 dB (linear).

um som e outro) é mais prejudicial que um som contínuo de energia
equivalente. Sendo assim, o martelar ou o estampido de um tiro pode

Dave Dyet

ser mais prejudicial do que se imagina.
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A intermitência ou padrão impulsivo (o intervalo de emissão entre

Fonte: www.sxc.hu

Figura 8.3: Os ruídos de impacto, mesmo com pequena duração de tempo,
podem ser mais prejudiciais do que sons contínuos de mesma intensidade. O
ruído de um tiro é um exemplo desse tipo de ruído.

OS EFEITOS DOS RUÍDOS SOBRE A SAÚDE
O efeito mais conhecido de uma exposição a ruídos em excesso é a
surdez. Quando a agressão provocada pelo ruído não é muito intensa, a
surdez corresponde apenas a uma perturbação funcional reversível. Por
exemplo: um trabalhador exposto a um ruído de 90 dB durante sete dias
provavelmente sofrerá uma surdez que poderá ser revertida em cerca de
uma semana. No caso de exposição a um som de 100 dB durante uma
hora e meia, temos a surdez reversível, que leva por volta de oito horas
para a total recuperação. Já a audição dos mesmos 100 dB durante sete
dias provoca uma pequena surdez permanente.
O som é uma onda que possui freqüência medida em hertz (Hz)
e amplitude ou energia medida em decibéis (dB). Os sons audíveis pelo
ouvido humano têm uma freqüência entre 20 Hz e 20.000 Hz. Acima e
abaixo dessa faixa estão o ultra-som e infra-som, respectivamente.
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Como você já viu nesta aula, o risco de surdez permanente varia de
acordo com a intensidade e a duração da exposição ao ruído. Os jovens
ouvem sons num intervalo entre 18 e 20.000 Hz, porém as freqüências
mais importantes no relacionamento social são as relacionadas com
a conversação, entre os 500 e os 2.000 Hz. Assim, a surdez mais
AUDIOMETRIAS
Exame que avalia a
audição das pessoas.
Quando qualquer
anormalidade auditiva
é detectada, é possível
medir o seu grau e
tipo de alteração,
assim como orientar
a realização de
medidas preventivas
ou curativas a serem
tomadas, evitando
assim o agravamento
da situação.

incapacitante é aquela que envolve tais freqüências.
A surdez em virtude do ruído industrial geralmente se inicia numa
freqüência ainda pouco incapacitante, em torno de 4.000 Hz. A exposição
a essa freqüência permite detectar, caso sejam feitas AUDIOMETRIAS periódicas, aquelas pessoas mais suscetíveis a desenvolver surdez. Essa
detecção permite tomar as devidas providências ainda numa fase não
incapacitante.
Você já viu, nesta aula, que nem todos ensurdecem quando sujeitos à
mesma dose de ruído. Isso, aliado à realização de audiometrias periódicas,
é extremamente importante para detectar ainda em fase inicial aquelas

James White

pessoas mais suscetíveis ao ruído.
Além da perda da capacidade auditiva, a exposição a ruídos acima do limite de tolerância também pode agir sobre
o sistema nervoso, podendo causar diversos problemas e efeitos psicológicos,
como perda de memória, irritabilidade,
dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo cardíaco,
modificação do calibre dos vasos
sanguíneos, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrintestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na
percepção de cores etc.

Fonte: www.sxc.hu
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Figura 8.4: Os efeitos que uma exposição a
ruídos excessivos pode provocar são muitos.
Por isso, é importante acompanhar esses efeitos
que os ruídos provocam com a realização de
exames, como a audiometria.
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PREVENÇÃO DOS EFEITOS NOCIVOS DO RUÍDO
Existe um conjunto de medidas que visa diminuir a exposição para
menos de 85 dB, considerando-se oito horas úteis de trabalho diárias:
• investimento em máquinas modernas;
• pequenas medidas de reparação e manutenção;
• medidas de proteção coletiva: enclausuramento da máquina produtora de ruído, por meio da instalação de barreiras de som ou
de materiais absorventes de som que reduzem a ressonância;
• rotatividade dos trabalhadores nos locais mais ruidosos, para
diminuir a dose de ruído equivalente por cada trabalhador;
• avaliação periódica da dose de exposição e audiometrias;
• medida de proteção individual: fornecimento de equipamento
de proteção individual (EPI); no caso, o protetor auricular.
O EPI deve ser fornecido na impossibilidade de eliminar o ruído
ou como medida complementar;
Gfree (apelido)

• medidas educacionais: orientação para
o uso correto do EPI, campanha de
conscientização;
• medidas administrativas: tornar obrigatório o uso do EPI e controlar seu
uso.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 8.5: Os protetores auditivos dos tipos concha e plug são equipamentos de proteção individual.
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ATIVIDADE 1
Atende ao Objetivo 1
Determine o tipo de ruído apresentado em cada uma das atividades profissionais apresentadas
a seguir:
1. Demolição de uma viga de concreto utilizando rompedores pneumáticos _________________
___________.
2. Corte de madeira em uma marcenaria __________________________.
3. Cravação de estacas de fundação em uma obra _________________.
4. Corte de perfis metálicos em uma metalúrgica ____________________.

VIBRAÇÕES
No dia-a-dia estamos expostos a uma série de vibrações. Quer
um exemplo? Já ficou perto de uma grande caixa de som em uma festa?
Vibra muito, não é mesmo? E de caminhões pesados passando na rua?

Pawel Zawistowski

Também parece que a rua vibra...

Fonte: www.sxc.hu

Figura 8.6: Já ficou perto de uma caixa de som ligada? É possível sentir a
vibração dela. Quanto mais alto o som, mais ela vibra.
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Na indústria, é comum o uso de máquinas e de equipamentos que
produzem vibrações. Tais vibrações, quando transmitidas ao homem, a
todo o corpo ou à parte dele, são responsáveis por muitos problemas
de saúde, especificamente por perda de sensibilidade nos dedos, dores
nas articulações, artroses, dores lombares e até degeneração precoce da
coluna vertebral.
Quanto mais fortes e continuadas são as vibrações, maiores são
os problemas de saúde dos trabalhadores. As vibrações localizadas em
certas partes do corpo, provocadas por ferramentas manuais, elétricas
e pneumáticas, podem gerar alterações neurovasculares nas mãos,
problemas nas articulações das mãos e dos braços e até osteoporose,
que é a perda substancial de massa óssea.
Já as vibrações generalizadas, ou seja, no corpo inteiro, comuns
nos operadores de grandes máquinas, como os motoristas de caminhões,
ônibus e tratores, podem gerar desde dores lombares até lesões na
coluna vertebral.
A recomendação para evitar doenças ocupacionais ocasionadas
por vibrações é o revezamento de trabalhadores expostos a vibrações,
de modo que cada trabalhador fique o menor tempo possível exposto

Brett Meliti

Joe Zlomek

ao risco.
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Fonte: www.sxc.hu

Figura 8.7: Trabalhadores que utilizam britadeiras estão sujeitos a vibrações em
partes localizadas do corpo, o que pode causar muitos problemas nas articulações.
Já os trabalhadores que estão sujeitos a vibrações constantes no corpo todo, como
motoristas de tratores, podem ter problemas de saúde mais sérios, como lesões
na coluna.

RADIAÇÕES
Quando falamos em radiações, o que vem à sua cabeça? Acredito
que a maioria das pessoas associe radiações à radioatividade. Entretanto,
durante todo o tempo, estamos expostos a radiações, sem nem mesmo
estarmos conscientes disso.
As radiações podem produzir desde a simples sensação de cor,
percepção de uma mensagem codificada e manipulada em áudio e vídeo
numa televisão, à sensação de calor provocada por feixes de laser, o
aquecimento de alimentos num forno de microondas ou uma imagem
obtida numa chapa radiográfica.
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John Lee

Lukasz Fus

Kriss Szkurlatowski
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Fonte: www.sxc.hu

Figura 8.8: Você tinha idéia de que está em contato com radiações
a todo o momento? Pois é! Desde uma emissão de feixes de laser
até uma chapa de raios X e o aquecimento de alimentos no forno
microondas provocam a emissão de radiação.
139

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

As radiações são ondas eletromagnéticas ou partículas que se
propagam com uma determinada velocidade e contêm energia, carga
elétrica e magnética. As radiações podem ser geradas por fontes naturais
ou por dispositivos construídos pelo homem.
As radiações eletromagnéticas mais conhecidas são: luz, microondas,
ondas de rádio, radar, laser, raios X e radiação gama, essa última utilizada
para esterilizar equipamentos médicos e alimentos.
As radiações sob a forma de partículas mais comuns, com massa,
carga elétrica e carga magnética, são os feixes de elétrons, os feixes de
prótons, a radiação alfa e a radiação beta. A alfa é a maior das radiações;
por isso, é a menos penetrante e somente torna-se perigosa se atingir os
pulmões ou se for ingerido algum material capaz de emiti-la.
Já as partículas beta são mais penetrantes e por isso conseguem
atravessar a pele, mas não o corpo, e podem ser bloqueadas usando-se
uma placa de madeira, plástico ou uma fina lâmina metálica.
Você já ouviu falar em radiações ionizantes e não-ionizantes?
Pois bem, dependendo da quantidade de energia, uma radiação pode
ser descrita como ionizante ou não-ionizante.
RADIAÇÕES IONIZANTES
As radiações ionizantes ionizam os átomos quando interagem com
eles, isto é, transferem muita energia ao átomo atingido, deixando-o
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FISSÃO NUCLEAR

instável. Essa instabilidade pode gerar a

Evento que raramente
ocorre de forma
espontânea na
natureza. A fissão
normalmente é
induzida através de
bombardeamento de
um núcleo atômico
pesado e instável,
originando dois
núcleos atômicos
médios e uma imensa
quantidade de energia.

tos variados.

FISSÃO NUCLEAR

e produzir efei-

Os benefícios das radiações ionizantes para a sociedade são
muitos, porém os efeitos para os trabalhadores que estiverem expostos
continuamente a elas podem ser desastrosos. Dentre esses possíveis
efeitos, podemos citar alterações moleculares dos órgãos ou tecidos
humanos, que se manifestarão por meio de lesões nos olhos, na pele,
nos ossos, broncopulmonares, como anemias, leucemias, carcinomas
broncopulmonares, osteosporose (sobretudo no osso esponjoso) etc.
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Figura 8.9: Perigo! Substância radioativa. Esta sinalização
deve estar presente em locais que contenham fontes de
radiação ionizante, bem como em zonas controladas e
vigiadas onde exista a probabilidade de se ultrapassarem
determinados limites de dose para os trabalhadores
expostos.

A minimização dos efeitos da radiação para os trabalhadores está
baseada em algumas medidas:
• minimização do tempo de exposição ao emissor da radiação;
• utilização de Equipamentos de Proteção Coletiva adequados, com
blindagens compatíveis com a energia da radiação produzida;
• quantidade de radiação produzida por determinado período (carga de trabalho);
• material usado como blindagem.
A monitorização da exposição é outro ponto-chave para garantir
que os limites de dose não sejam superados. Também é importante a
delimitação de zonas e áreas controladas e de vigilância, a limitação de
acesso, a proibição expressa de manusear alimentos, cosméticos e lentes
de contato nos locais de uso de radiação e áreas adjacentes.
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Fonte: www.sxc.hu

Figura 8.10: Um exemplo de trabalhador exposto a radiações ionizantes:
operadores de equipamentos de raios X e radioterapia, cuja radiação tanto
pode afetar seu organismo quanto manifestar-se nos seus descendentes, ou seja,
nos seus filhos.

RADIAÇÕES NÃO-IONIZANTES
Agora que você já aprendeu um pouco sobre as radiações ionizantes,
vamos conhecer as radiações não-ionizantes. Elas são radiações de baixa
freqüência, tais como luz visível, infravermelho, microondas, freqüência
de rádio, radar, ondas curtas e ultrafreqüências (celular). Apesar de essas
radiações não alterarem os átomos, algumas, como as do microondas,
podem causar queimaduras e possíveis danos ao sistema reprodutor.
Nos ambientes de trabalho, as radiações não-ionizantes comumente
estão presentes como radiação infravermelha, proveniente de operação
SOLDA
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em fornos, principalmente aqueles que atingem altas temperaturas, como

OXIACETILÊNICA

os da indústria siderúrgica e cimenteira, ou de

SOLDA OXIACETILÊNICA,

ou

Tipo de solda a
gás, em que as
altas temperaturas
necessárias à
soldagem são obtidas
pela combustão de
oxigênio e acetileno.

ainda na radiação ultravioleta, gerada por operações em solda elétrica.
Os efeitos para a saúde mais comuns são perturbações visuais,
queimaduras e lesões na pele. Por isso, é importante que se tome precauções para evitá-las, utilizando-se medidas de proteção coletiva, individual,
administrativa e médica.

de forma que seus colegas de trabalho não fiquem expostos também à
radiação; deve usar avental, luva, PERNEIRA e MANGOTE de raspa de couro,
além de máscaras equipadas com lentes especiais que protejam os olhos da

Daniel Vazquez

radiação. Além disso, deve ter um acompanhamento médico periódico.

PERNEIRA
Equipamento de
proteção individual
utilizado para
proteger as pernas do
trabalhador contra
agentes escoriantes,
faíscas, fagulhas,
pequenas chamas e
abrasivos no manejo
de materiais em geral.
Protege desde a parte
superior dos pés até
o joelho e deve ser
ajustada nas pernas do
trabalhador e colocada
sobre calças e botas.
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Por exemplo, um soldador deve trabalhar cercado por um biombo,

MANGOTE

JR Goleno

Equipamento de
proteção individual
utilizado para
proteger os braços do
trabalhador. Funciona
como mangas, indo dos
ombros aos punhos,
colocados sobre o
uniforme. No processo
de soldagem, a manga
de raspa de couro
deve ser utilizada em
conjunto com as luvas.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 8.11: Perigo: radiação não-ionizante. Esta
sinalização deve estar presente em qualquer local
onde existam radiações não-ionizantes ou componentes de equipamentos em que essas radiações
estejam presentes e que possam implicar perigo
de exposição para o trabalhador, como é o caso
das imagens nas quais os trabalhadores lidam
com solda.
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TEMPERATURAS EXTREMAS
Você consegue imaginar alguma profissão em que os trabalhadores
estão expostos a condições térmicas rigorosas? Pense um pouco...
Existem muitas, não é mesmo? Além das profissões em que a
exposição à temperatura extrema faz parte de função, como o trabalho
Grande estrutura
que possui grupos
de fornos, com
a finalidade de
transformar carvão
mineral em coque.
Esses fornos têm suas
paredes de material
refratário, permitindo
a transmissão de calor
cuja temperatura pode
chegar a 1.200 graus.

em um frigorífico ou em uma COQUERIA de indústria siderúrgica, existem
aquelas em que o trabalhador atua nas ruas ou em local descoberto e
que fica exposto ao clima.

Martiens Bezuidenhout

COQUEIRA

Fonte: www.sxc.hu

Figura 8.12: Trabalhadores de frigoríficos estão expostos a temperaturas extremas.
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exposição ao calor em regime de trabalho intermitente com períodos
de descanso no próprio local de prestação de serviço. As medições de
temperatura devem ser efetuadas no local onde o trabalhador executa
sua função, à altura da região do corpo mais atingida.
Tabela 8.2: Limites de Tolerância para exposição ao calor, em regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no próprio local de prestação de serviço
Regime de Trabalho Intermitente
com Descanso no Próprio Local
de Trabalho (por hora)

TIPO DE ATIVIDADE
LEVE

MODERADA

PESADA

Trabalho contínuo

até 30,0

até 26,7

até 25,0

45 minutos trabalho
15 minutos descanso

30,1 a 30,6

26,8 a 28,0

25,1 a 25,9

30 minutos trabalho
30 minutos descanso

30,7 a 31,4

28,1 a 29,4

26,0 a 27,9

15 minutos trabalho
45 minutos descanso

31,5 a 32,2

29,5 a 31,1

28,0 a 30,0

Não é permitido o trabalho sem a
adoção de medidas adequadas de
controle

Acima de 32,2

Acima de 31,1

Acima de 30,0
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A NR 15, no seu Anexo 3, determina limites de tolerância para

Fonte: NR 15 – Anexo 3, Quadro nº1.

As definições de atividades leves, moderadas e pesadas são
apresentadas na Tabela 8.3.
Tabela 8.3: Definição de trabalho leve, moderado e pesado
TIPO DE ATIVIDADE
TRABALHO LEVE
Sentado, movimentos moderados com braços e tronco (ex.: datilografia).
Sentado, movimentos moderados com braços e pernas (ex.: dirigir).
De pé, trabalho leve, em máquina ou bancada, principalmente com os braços.
TRABALHO MODERADO
Sentado, movimentos vigorosos com braços e pernas.
De pé, trabalho leve em máquina ou bancada, com alguma movimentação.
Em movimento, trabalho moderado de levantar ou empurrar.
TRABALHO PESADO
Trabalho intermitente de levantar, empurrar ou arrastar pesos (ex.: remoção com pá).
Trabalho fatigante.
Fonte: Adaptado do Quadro 3, Anexo 3, da NR 15.
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DISTÚRBIOS
PSICONEURÓTICOS

Perturbações,
desordens.
No caso dos distúrbios
psiconeuróticos,
eles podem se
manifestar por meio
de ansiedades, medos
irracionais, reações
de culpa excessiva,
distúrbios
de sono e apetite.

Altas temperaturas podem provocar desidratação, erupção da
pele, câimbras, fadiga física,

DISTÚRBIOS PSICONEURÓTICOS,

problemas

cardiocirculatórios e insolação. Já as temperaturas muito baixas
podem provocar feridas, rachaduras e necrose na pele, congelamento
de membros, agravamento de doenças reumáticas, predisposição para
acidentes e para doenças das vias respiratórias.
A minimização dos efeitos nocivos ao trabalhador deve se dar por
meio de medidas de proteção coletiva e de equipamentos de proteção
individual. Por exemplo, um trabalhador de um frigorífico, encarregado
de fazer a carga e a descarga de carne das câmaras frigoríficas, exposto a
temperaturas muito baixas, deve utilizar roupas especiais, adequadas à temperatura do local de trabalho (avental, bota, capuz e luvas especiais para
trabalhar no frio).

PRESSÕES ANORMAIS
Trabalho em condição de pressão abaixo daquelas a que estamos
CONDIÇÕES

normalmente expostos,

HIPOBÁRICAS

país, uma vez que o tipo de situação se dá em grandes altitudes. Essas

Referem-se à condição
de pressão reduzida,
ou seja, quando há
queda da pressão dos
gases. Um exemplo
é quando ocorre a
despressurização de
um avião ou mesmo na
cidade de La Paz, na
Bolívia, onde a pressão
parcial do O2 é de
aproximadamente 95
mmHg, enquanto ao
nível do mar ela é de
760 mmHg.

CONDIÇÕES HIPOBÁRICAS,

não é comum em nosso

condições de trabalho podem causar coceira na pele, dores musculares,
vômitos, hemorragias pelo ouvido e ruptura do tímpano.
As condições de pressões anormais mais comuns são aquelas em
que os trabalhadores estão expostos a altas pressões, ou seja, estão
submetidos a uma pressão acima da atmosférica normal (sob condições
hiperbáricas).
Essas condições anormais de pressão geralmente ocorrem em
trabalhos realizados em tubulações de ar comprimido e os executados
por mergulhadores. Um caso típico de trabalho em pressões anormais se
dá na execução de fundações do tipo tubulão, nos fundos dos mares, rios
e represas, onde é injetado ar comprimido que expulsa a água do tubulão,
possibilitando o trabalho. Isso é comum na execução de fundação de
pontes e barragens.
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Fonte: www.sxc.hu

Figura 8.13: Mergulhadores estão expostos a condições de alta pressão.

As atividades ou operações realizadas sob ar comprimido são
consideradas insalubres de grau máximo, e a NR 15 faz uma série de
prescrições com relação a tal tipo de atividade.
Uma dessas restrições determina que o trabalhador não poderá
sofrer mais que uma compressão num período de 24 (vinte e quatro)
horas e deverá ter mais de 18 (dezoito) e menos de 45 (quarenta e cinco)
anos de idade. E ainda, antes da jornada de trabalho, os trabalhadores
deverão ser inspecionados pelo médico, não sendo permitida a entrada em
serviço daqueles que apresentem sinais de afecções das vias respiratórias
ou outras moléstias nem daqueles que se apresentem alcoolizados ou com
sinais de ingestão de bebidas alcoólicas.
A exposição a condições hiperbáricas pode causar a ruptura do
tímpano quando o aumento de pressão for brusco e houver a liberação
de nitrogênio nos tecidos e vasos sangüíneos, podendo levar à morte.
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MULTIMÍDIA
Consulte a NR 15, Anexo 6, chamada de “Trabalho sob
condições hiperbáricas”, na página
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/
default.asp, e conheça com detalhes os cuidados a serem
tomados em condições hiperbáricas.

UMIDADE
São consideradas insalubres as atividades ou operações executadas
em locais alagados ou encharcados, com umidade excessiva, capazes
de produzir danos à saúde dos trabalhadores, detectados em laudo de
inspeção realizada no local de trabalho.
A faixa de conforto corresponde à temperatura entre 22º e 26º e
umidade relativa do ar entre 45 e 50%. A exposição do trabalhador à
umidade pode acarretar doenças do aparelho respiratório, quedas, doenças de pele, doenças circulatórias, entre outras.
O controle da exposição do trabalhador à umidade deve ser realizado por meio de medidas de proteção coletiva, como o estudo de
modificações no processo do trabalho, a colocação de estrados de
madeira, ralos para escoamento e medidas de proteção individual,
fornecendo-se luvas, botas e avental de borracha, conforme o tipo de
trabalho realizado.

MULTIMÍDIA
A Norma Regulamentadora nº 6 trata dos equipamentos de
proteção individual. Consulte a página http://www.mte.gov.br/
legislacao/normas_regulamentadoras/default.asp e tenha mais
detalhes sobre o assunto.
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Atende aos Objetivos 1 e 2
Associe o tipo de risco físico aos agravos à saúde que podem causar:
(1) Ruídos
(2) Vibrações
(3) Radiações ionizantes
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ATIVIDADE 2

(4) Radiações não-ionizantes
(5) Temperaturas muito altas
(6) Temperaturas muito baixas
(7) Umidade
(8) Pressões hiperbáricas
(

) Leucemia em operador de raios X.

(

) Infecção de pele por fungos (frieira) em trabalhador da construção civil cuja função atual é
a escavação de terreno alagado para construção de fundação.

(

) Incapacidade parcial de audição de trabalhador da indústria gráfica.

(

) Soldador com olhos vermelhos e lacrimejantes, com sensação de areia nos olhos.

(

) Rompimento de tímpano de mergulhador de uma empresa da indústria do petróleo, devido
a aumento brusco de pressão.

(

) Insolação de gari de uma cidade litorânea do nordeste brasileiro.

(

) Problemas na articulação das mãos em operador de rompedores elétricos manuais.

(

) Necrose do dedo mínimo do pé direito em trabalhador de câmara frigorífica.
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ATIVIDADE 3
Atende ao Objetivo 3
Marque a alternativa incorreta:
a. O controle da exposição do trabalhador à umidade deve ser realizado por meio de medidas de
proteção coletiva, tais como o estudo de modificações no processo do trabalho, a colocação de estrados de madeira e ralos para escoamento, e medidas de proteção individual, fornecendo-se
luvas, botas e avental de borracha, conforme o tipo de trabalho realizado.
b. Uma forma de minimizar os efeitos das radiações não-ionizantes é criar maneiras para que
o menor número possível de trabalhadores possa estar exposto a elas, além de fornecer os
equipamentos de proteção individual adequados à função em questão.
c. Algumas das formas de diminuição do ruído dentro das empresas podem implicar investimento
em máquinas modernas, medidas de reparação e manutenção, enclausuramento da máquina
produtora de ruído, rotatividade dos trabalhadores nos locais mais ruidosos e utilização
de EPI.
d. O atendimento às exigências da NR 15 para trabalhos em condições hiperbáricas contribui
para a diminuição dos riscos dos trabalhadores em tubulações de ar comprimido.

RESUMINDO...
• São considerados riscos físicos: ruídos, temperaturas excessivas, vibrações, pressões anormais,
radiações e umidade.
• Os ruídos podem ser de impacto ou contínuos.
• A diminuição da exposição ao ruído pode se dar por investimento em máquinas modernas,
medidas de reparação e manutenção, medidas de proteção coletiva, rotatividade dos trabalhadores
nos locais mais ruidosos, avaliação periódica da dose de exposição e audiometrias, medidas de
proteção individual, medidas educacionais e administrativas.
• As vibrações podem ser localizadas em certas partes do corpo ou no corpo inteiro, podendo
gerar desde alterações neurovasculares nas mãos, problemas nas articulações das mãos e braços,
osteoporose até lesões na coluna vertebral.
• Dependendo da quantidade de energia, uma radiação pode ser descrita como não-ionizante ou
ionizante.
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órgãos ou tecidos humanos.
• Altas e baixas temperaturas podem provocar sérios problemas a quem está exposto a elas. Logo,
a minimização dos efeitos nocivos ao trabalhador deve se dar por meio de medidas de proteção
coletiva e de equipamentos de proteção individual.
• As pressões anormais podem se dar em condições hipobáricas ou hiperbáricas, sendo a segunda
mais comum.
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• As radiações ionizantes são as mais perigosas, podendo conduzir a alterações moleculares dos

• As atividades executadas em locais alagados ou encharcados, com umidade excessiva, capazes de
produzir danos à saúde dos trabalhadores, são consideradas insalubres, podendo causar doenças
do aparelho respiratório, quedas, doenças de pele, doenças circulatórias, entre outras.
• O controle da exposição do trabalhador à umidade deve ser realizado por meio de medidas de
proteção coletiva e medidas de proteção individual.

INFORMAÇÃO SOBRE A PRÓXIMA AULA
Na próxima aula, você terá a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre os riscos químicos. Vamos nessa!

RESPOSTAS DAS ATIVIDADES
ATIVIDADE 1

1. ruído contínuo
2. ruído contínuo
3. ruído de impacto
4. ruído contínuo
ATIVIDADE 2

(3)
(7)
(1)
(4)
(8)
(5)
(2)
(6)
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ATIVIDADE 3

A reposta incorreta é a letra C, pois a rotatividade dos trabalhadores nos locais mais
ruidosos e a utilização de EPI não são formas de diminuição do ruído dentro das
empresas, e sim formas de diminuição da exposição ao ruído.
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