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... os conceitos básicos de segurança do trabalho, acidentes de trabalho, suas causas
e consequências. Estatisticamente, os acidentes de trabalho são classificados em
típicos, de trajeto e doenças profissionais, todos estes já conceituados na aula anterior.
As doenças consideradas como acidentes de trabalho se subdividem em doenças
do trabalho e doenças profissionais, ambas desencadeadas pelas características do
ambiente laboral. Dessa forma, como reconhecer no ambiente laboral as situações que
comprometem a saúde do trabalhador? Quais as que podem ser fatais? Baseando-se
na legislação específica NR 15 e NR 16, você identificará as atividades e operações
insalubres e perigosas que põem em risco a saúde do trabalhador.

 Identificar as atividades insalubres no ambiente de trabalho,
através do reconhecimento dos agentes de risco.
 Entender o que caracteriza as atividades insalubres e avaliar
qualitativamente estas atividades.

Objetivos

 Identificar as atividades perigosas no ambiente laboral,
através de legislação específica.
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Para começo
de conversa...
Os riscos profissionais são decorrentes de condições inseguras, ou seja, das condições
precárias de trabalho, capazes de afetar a segurança e a saúde do trabalhador.
Podem ser classificados em riscos de operação e riscos de ambiente. Os primeiros são
inerentes à ocupação do empregado, variando de acordo com o tipo de atividade e local
profissional, cabendo à Segurança do Trabalho a sua prevenção.
São exemplos de riscos de operação: pisos defeituosos ou escorregadios, máquinas
desprotegidas, empilhamentos precários, peças soltas pelo chão e equipamentos
elétricos sem isolamento ou aterramento.
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Figura 1 – Necessidade de organização e limpeza
Fonte: Cláudia (2007).

O

s riscos de ambiente, de responsabilidade prevencionista da Higiene do Trabalho,
são os causadores das doenças profissionais. Geralmente essas moléstias
demoram algum tempo para apresentar os primeiros sintomas, no entanto,
existem situações em que esses sintomas podem ser imediatos e levar o trabalhador
até mesmo à morte em curto espaço de tempo.
Diante dessa realidade, pode-se dizer que a eficiência e o bem-estar dos trabalhadores
têm relação direta com as medidas preventivas e de controle dos agentes ambientais.

Como podemos identiﬁcar
os riscos proﬁssionais?

A

norma regulamentadora NR 15 – Atividades e Operações Insalubres – descreve as
atividades, operações e agentes insalubres, inclusive seus limites de tolerância,
definindo, assim, as situações que, quando vivenciadas nos ambientes de
trabalho, pelos trabalhadores, determinam a caracterização do exercício insalubre,
assim como os meios de proteger os trabalhadores de tais exposições.
A norma regulamentadora NR 16 – Atividades e Operações Perigosas – elenca que
atividades são consideradas perigosas no ambiente de trabalho.
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Figura 2 – Derramamento tóxico

O que é insalubre?
Insalubre significa pouco saudável, capaz de provocar doenças, isto é, o que podemos
encontrar no ambiente de trabalho onde manipulamos produtos químicos, manejamos
ferramentas e utilizamos máquinas diversas, dividimos espaço com vários colegas de
profissão, compartilhamos o mesmo ar, etc.
Como vimos, a vida do homem transcorre, na sua maior parte, em dois tipos
de ambientes: o ambiente ocupacional ou lugar de trabalho, e o ambiente de sua
comunidade. Cada um desses ambientes, com suas características próprias, atuam
sobre o organismo humano, que trata de adaptar-se constantemente às forças, aos
agentes e às tensões ocorrentes. Assim, podemos encontrar no ambiente inteiramente
artificial as máquinas perigosas, agentes químicos perigosos, ruídos, temperaturas
excessivas, etc. No ambiente da comunidade, a poluição das águas, dos solos e ar,
aditivos em alimentos, agentes de limpeza, etc.
Na tentativa de eliminar e/ou reduzir os efeitos do ambiente ocupacional na saúde do
trabalhador, a empresa poderá estabelecer e seguir um programa de saúde ocupacional
cujos objetivos são:
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 a proteção da saúde e bem-estar do trabalhador contra os riscos e
condicionamentos do ambiente de trabalho;
 a colaboração do trabalhador numa atividade de acordo com sua
capacidade física e emocional;
 o provimento de socorros médicos e emergências para os acidentes e
doenças ocupacionais/ não-ocupacionais;
 a manutenção da saúde do trabalhador através de medicina preventiva
e frequente revisão do estado de saúde;
 o controle dos riscos potenciais à saúde.

Praticando...

1

 Diante do exposto, qual a importância das Normas Regulamentadoras 15
e 16, para a prevenção de acidentes de trabalho? Justifique sua resposta.

Responda aqui
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O que é
periculosidade?
Para o Dicionário da Língua Portuguesa Priberam, perigo é toda situação, conjuntura, que
ameaça a existência ou os interesses de uma pessoa ou coisa. Assim, periculosidade
é a situação ou condição que ameaça a vida do trabalhador.

Atividades e operações perigosas
As atividades e operações perigosas são aquelas determinadas pela NR 16 na qual
são citadas as atividades consideradas perigosas no transporte, armazenamento
e manipulação, realizados com explosivos e inflamáveis. Assim como, por força de
lei, as radiações ionizantes ou substâncias radioativas e a energia elétrica foram
posteriormente consideradas como atividades perigosas.

Adicional de insalubridade e periculosidade
Da mesma forma, o governo, no sentido de eliminar e/ou reduzir os efeitos do ambiente
ocupacional na saúde do trabalhador, determinou adicionais de insalubridade e
periculosidade a serem pagos ao trabalhador, como forma de incentivar o empregador
a eliminar ou neutralizar os ambientes insalubres, bem como criar outros métodos e
processos de trabalho, no caso de atividades perigosas para o ser humano, e assim
se isentar desse pagamento.
O adicional de insalubridade varia de grau máximo (40%), grau médio (20%) e grau
mínimo (10%), dependendo da exposição do trabalhador ao agente insalubre e incide
sobre o salário mínimo vigente da região.
O adicional de periculosidade é devido ao trabalhador no percentual de 30% (trinta
por cento), incidente sobre o salário base, isto é, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.
Na prática, o que acontece é o trabalhador ficar exposto a mais de um agente insalubre,
nesse caso, é vedada a percepção cumulativa de mais de um adicional, inclusive
insalubridade e periculosidade, devendo ser pago ao trabalhador um único adicional
de insalubridade (máximo, médio ou mínimo) ou de periculosidade, devendo ser pago
o de maior valor.
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Você sabia?...
Além das atividades e operações perigosas descritas na NR 16 (Anexos 1
e 2), foi estabelecido o adicional de periculosidade para as atividades com
eletricidade pela Lei nº 7.369, de 20 de setembro de 1985, publicada no
DOU de 23/09/85 e o Anexo 3 da NR 16 – Atividades e operações perigosas
com Radiações Ionizantes ou substâncias radioativas foram instituídas pela
Portaria do MT no. 518, de 04/04/2003.

Praticando...

2

 Baseando-se no conceito de perigo, que outras atividades laborais poderiam
ser consideradas perigosas, ou seja, em que atividades, em caso de
acidentes, a probabilidade de risco de vida é iminente?

Responda aqui

7
Segurança do trabalho I A04

Atividades e
operações insalubres

S

egundo a NR 15, as atividades e operações são consideradas insalubres e fazem jus
ao adicional de insalubridade quando expõem os trabalhadores acima dos limites
de tolerância estabelecidos nos Anexos n.ºs 1, 2, 3, 5, 11 e 12, nas atividades
mencionadas nos Anexos n.ºs 6, 13 e 14 e aquelas que forem comprovadas através de
laudo de inspeção do local de trabalho, constantes dos Anexos nºs 7, 8, 9 e 10. Conforme
quadro abaixo:

Anexo

Atividades ou operações que exponham o trabalhador

Percentual

1

Níveis de ruído contínuo ou intermitente superiores aos limites de tolerância
fixados no Quadro constante do Anexo 1 e no item 6 do mesmo Anexo.

20%

2

Níveis de ruído de impacto superiores aos limites de tolerância fixados nos
itens 2 e 3 do Anexo 2.

20%

3

Exposição ao calor com valores de IBUTG, superiores aos limites de
tolerância fixados nos Quadros 1 e 2.

20%

4

(Revogado pela Portaria MTE n.º 3.751, de 23 de novembro de 1990).

-

5

Níveis de radiações ionizantes com radioatividade superior aos limites de
tolerância fixados neste Anexo.

40%

6

Ar comprimido.

40%

7

Radiações não-ionizantes consideradas insalubres em decorrência de
inspeção realizada no local de trabalho.

20%

8

Vibrações consideradas insalubres em decorrência de inspeção realizada no
local de trabalho.

20%

9

Frio considerado insalubre em decorrência de inspeção realizada no local de
trabalho.

20%

10

Umidade considerada insalubre em decorrência de inspeção realizada no
local de trabalho.

20%

11

Agentes químicos cujas concentrações sejam superiores aos limites de
tolerância fixados no Quadro 1.

10%, 20% e
40%

12

Poeiras minerais cujas concentrações sejam superiores aos limites de
tolerância fixados neste Anexo.

40%

13

Atividades ou operações, envolvendo agentes químicos, consideradas
insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho.

10%, 20% e
40%

14

Agentes biológicos.

20% e 40%
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Fonte: <http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_15.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2009.

Quadro 1 – Adicional de insalubridade para as atividades ou operações insalubres

Você sabia?...
A eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessação do
pagamento do adicional respectivo, e isso poderá acontecer com adoção
de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro
dos limites de tolerância ou com a utilização de equipamento de proteção
individual, comprovada através de avaliação pericial por órgão competente,
que confirme a inexistência de risco à saúde do trabalhador.

São deveres do empregador
quanto à insalubridade/
periculosidade:
 Comprovar, mediante laudo pericial-técnico, que fornece a seus empregados um
ambiente de trabalho sadio (isento de insalubridade) e seguro (sem periculosidade).
 Adotar medidas técnicas de proteção coletiva que tornem o ambiente de trabalho
dentro dos LT – limites de tolerância.
 Remunerar os empregados com o correspondente adicional de insalubridade ou de
periculosidade enquanto persistirem, no ambiente de trabalho, os agentes agressivos
nocivos à saúde ou à integridade física dos trabalhadores.
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Praticando...

3

Pense um pouco mais...
 Você é favorável ao pagamento do adicional de insalubridade
e periculosidade para os trabalhadores expostos a
condições insalubres e perigosas respectivamente?
Justifique sua resposta.

Responda aqui

O que é limite
de tolerância?
Mas o que vêm a ser o limite de tolerância, como se determina esse limite?
O limite de tolerância é a concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada
com a natureza da atividade e o tempo de exposição a que o trabalhador fica exposto
ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral.
Esses agentes são classificados em físicos, químicos e biológicos que passaremos
a descrever.
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Agentes considerados
insalubres segundo a NR 15:
Esses agentes são contemplados pela NR 15 – Atividades e operações insalubres e
são caracterizados quantitativamente pelo limite de tolerância especificado nessa NR
ou pela avaliação qualitativa no local.

Agentes físicos
São provenientes de fatores no ambiente de trabalho, que agem fisicamente sobre o
organismo do trabalhador.
Ex.: Ruído, vibração, calor, pressões anormais, radiações, frio e umidade.

Agentes químicos
São substâncias que podem reagir com os tecidos humanos ou afetar o organismo,
alterando seu funcionamento.
Apresentam-se nas formas líquida (ácidos, solventes), sólida (poeiras) ou gasosa
(vapores e gases).

Fonte: Cláudia (2007).

Esses agentes podem entrar em contato com as pessoas através de vazamentos
acidentais, defeitos de embalagem ou, ainda, por seu uso incorreto.

Figura 3 – Agente químico: poeira
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Agentes Biológicos

Fonte: Cláudia (2007).

Os agentes biológicos são micro-organismos, visíveis apenas ao microscópio, causadores
de doenças, com os quais os trabalhadores podem entrar em contato. Todas as pessoas
estão sujeitas à contaminação por esses agentes, em decorrência de ferimentos, pela
presença de colegas doenes ou por contaminação alimentar. Assim, podemos citar
como exemplos de micro-organismos as bactérias, bacilos, vírus, fungos e parasitas.

Figura 4 – Risco biológico: manipulação de sangue

Agente não
contemplado pela NR 15:
Agente não especificado na NR 15 – Atividades e operações insalubres, mas também
responsável por grande parte de doenças ocupacionais, tais como: Lesão por Esforço
Repetitivo (LER) e Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT).

Agentes ergonômicos
São fatores que também produzem alterações na saúde dos trabalhadores, sendo
fisiológicos ou psicológicos.
12
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a) Fatores ﬁsiológicos
Os mais importantes são o ritmo do trabalho e as posições viciosas, que são
responsáveis diretos pela fadiga muscular ou orgânica dos indivíduos.

Figura 5 – Ergonomia: postura
Fonte: Cláudia (2007).

b) Fatores psicológicos
São responsáveis pelo grande número de acidentes do trabalho e distúrbios funcionais,
tendo como suporte negativo principal a monotonia e os trabalhos repetitivos.
Para neutralizar ou liminar os agentes ambientais, algumas medidas de proteção podem
ser tomadas, tais como:
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Medidas gerais de proteção para controle dos agentes
 Substituição: troca do agente nocivo por outro inócuo ou menos nocivo,
por exemplo, trocar o jato de areia por jato de granalhas de aço;
 Umectação: emprego de água na perfuração, corte e trituração de rochas;
 Modificação do processo e método de trabalho: mudar os processos
manuais por mecânicos;
 Enclausuramento: isolamento de trituradores, moinhos e tanques de
substância voláteis para que não atinjam os demais trabalhadores.
Redução de ruídos, poeira e névoas;
 Ventilação geral diluidora: destina-se a acelerar a renovação do
ar ambiente;
 Ventilação local exaustora: exaustão junto à fonte poluidora;
 Aterramento: além de adequado isolamento, a rede elétrica necessita de
sistema de descarga na terra visando a eliminar correntes que possam
causar danos e/ou choques elétricos. Neste item cabe mencionar a
proteção viabilizada por para-raio.

Figura 6 – Enclausuramento dos martelos peneumáticos em cabinas acústicas
Fontes: <http://www.nei.com.br/artigos.aspx?i=63>. Acesso em: 21 ago. 2009.
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Medidas individuais de proteção para controle dos agentes
 Exame médico admissional e periódico.
 Protetores auriculares para os trabalhadores expostos ao ruído.
 Medidas de higiene pessoal, como por exemplo, lavar as mãos devido
ao manuseio de produtos químicos e riscos biológicos.
 Protetores respiratórios para as atividades com produtos químicos;
diminuição das horas de exposição, uma vez que diminui a concentração
do agente.
 Educação dos operários sobre os riscos a que estão expostos e as
medicas de precaução.
 Uso de amortecedores e luvas para atividades com vibrações.
 Vacinação e precauções especiais para evitar o contágio com agentes
biológicos.

Figura 7 – EPI’s
Fonte: <http://www.cimentoitambe.com.br/? acao=sec&p=vendas/epi>. Acesso em: 21 ago. 2009.
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Não é fácil introduzir uma política de prevenção na empresa. É preciso um
grande poder de persuasão para fazer entender que o gasto em prevenção
é um investimento altamente rentável, tendo como resultado o aumento da
produção, a diminuição do absenteísmo ou ainda o clima de satisfação do
operário, quando se sente assistido.

Praticando...

4

 Sabemos que as medidas de proteção aos trabalhadores estão distribuídas
em medidas de proteção coletiva e medidas de proteção individual. Para
você, qual é a mais importante? Justifique sua resposta.

Responda aqui
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Para saber mais...
MATOS, Antonio Carlos de. Layout. 1998. Disponível
em: <http://www.empresario.com.br/ar tigos/
artigos_html/artigo_170699_a.html>. Acesso em:
24 ago. 2009.
Artigo que aborda o conceito de layout.
CAVALCANTI, Fabiano. Periculosidade e insalubridade. Disponível em: <http://
www.geocities.com/HotSprings/7169/Portoperi.HTM#INSALUBRIDADE>.
Acesso em: 24 ago. 2009.
Site que trata do amparo legal relacionado à insalubridade e periculosidade.
JURISWAY. Disponível em: <http://jurisconcursos.com.br/v2/pergunta.asp
?pagina=1&idarea=1&idmodelo=354>. Acesso em: 24 ago. 2009.
Site relacionado ao direito de adicional de periculosidade.

Nesta aula, você conheceu as atividades e operações insalubres e perigosas
que podem colocar em risco a saúde do trabalhador, uma vez que o ambiente
de trabalho não esteja propício para recebê-lo. Estudou as possibilidades
que existem para eliminar ou até mesmo reduzir esses riscos no ambiente
de trabalho, como também viu que, não sendo possível minorar ou eliminar
esses riscos, é devido ao trabalhador o adicional de insalubridade ou
periculosidade específico, como forma de advertir ao empregador sobre
a necessidade de mudança das condições insalubres ou perigosas no
ambiente laboral.
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Autoavaliação

1. Considerando o que são atividades insalubres e perigosas, identifique
quais atividades desenvolvidas abaixo faz jus ao adicional de
insalubridade e/ou periculosidade e por que.
Um Técnico de segurança do trabalho ao realizar a avaliação qualitativa e
quantitativa do ambiente laboral detectou as seguintes situações:

a) Em um posto de abastecimento de combustíveis trabalham na área
de abastecimento, 6 horas por dia e utilizando medidas de proteção
adequada, 4 operadores de bomba e 1 servente.
( ) Adicional de insalubridade

( ) Adicional de periculosidade

b) Em um restaurante, o cozinheiro realiza sua atividade, sem qualquer tipo
de proteção, exposto 8 horas diárias ao ruído de 95 dB.
( ) Adicional de insalubridade

( ) Adicional de periculosidade
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c) Em um hospital especializado em doenças infecto contagiosas, os médicos
trabalham, sem as devidas medidas de proteção, em contato direto com os
pacientes portadores de HIV.

( ) Adicional de insalubridade

( ) Adicional de periculosidade

d) Na manutenção das piscinas em um clube, o responsável utiliza na
limpeza das piscinas o cloro. Sua atividade consiste na preparação,
transporte e colocação do cloro na água.
( ) Adicional de insalubridade

( ) Adicional de periculosidade

e) Em uma indústria de sacos plásticos, das 08 horas diárias de
atividade, o trabalhador fica exposto 04 horas ao ruído de 88 dB, sem
protetor auricular.
( ) Adicional de insalubridade

( ) Adicional de periculosidade
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ANEXO A – Riscos ambientais
Neste anexo você vai tomar conhecimento detalhado dos riscos ambientais estudados
nesta aula que lhe auxiliarão a identificá-los no ambiente de trabalho.

Riscos Físicos
Os riscos físicos são aqueles citados nos anexos 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09 e 10
da NR 15 – Atividades e operações insalubres.

Ruído
O ruído é um som confuso, desagradável, prejudicial ao organismo, produzido por
movimento não periódico. Pode ser classificado em: contínuo, intermitente e de impacto
(Entende-se por ruído de impacto aquele que apresenta picos de energia acústica de
duração inferior a 1 (um) segundo, a intervalos superiores a 1 (um) segundo).
A maioria das indústrias apresenta o ruído como um problema a ser resolvido, causado
pelos processos industriais em si ou pelo fluxo constante de matérias primas e produtos,
que são trazidos, despejados, carregados e levados, operações estas geralmente
ruidosas.

a) Efeitos
O efeito do ruído sobre o organismo é o da redução da capacidade auditiva e até surdez
permanente. A consequência direta para o empregado é a irritabilidade, dor de cabeça,
mal-estar, fadiga, redução da produtividade, aumento de acidentes, etc.

b) A solução do problema de alto nível de ruído pode estar na fonte, trajetória e/ou
receptor.
Na solução do problema de ruído, devem-se considerar todas as soluções viáveis e
analisar, para cada solução, o custo/benefício. Os custos de redução de ruído envolvem
o custo de um projeto, montagem e manutenção ao longo do tempo do sistema de
proteção. Assim, podemos citar:
 Solução no receptor – Trabalhador
Neste caso, podemos utilizar cabine de proteção para isolar o trabalhador:
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 uso de protetores auditivos até que ações sejam tomadas para a redução do ruído
(o uso de protetores auditivos não deve ser considerado como solução permanente
do problema);

 uso de indivíduos surdos nas áreas com alto nível de ruído e
 redução da jornada de trabalho nos ambientes ruidosos, com deslocamento do
pessoal para outros ambientes com serviços mais silenciosos, diminuindo, assim,
o tempo de exposição ao ruído de cada trabalhador.
 Solução na trajetória – Ambiente de trabalho
Através do ar, criando obstáculos a sua propagação, podemos enclausurar a fonte de
ruído, construir barreiras acústicas que absorvam e/ou isolem o ruído para que não
passe de um ambiente a outro.
Através das estruturas, utilizar materiais – borracha – que absorvam a vibração e
choque originado do movimento do maquinário e assim amortizar o ruído, utilização de
silenciadores capazes de reduzir à intensidade do ruído.
 Solução na fonte de origem do ruído
Observar as especificações dos níveis máximos permitidos para equipamentos e
processos industriais ainda na fase de compra.
Substituir as máquinas, equipamentos e processos industriais barulhentos por sistemas
mais silenciosos.
Fazer modificações na fonte, tais como: redução das forças dinâmicas e velocidade,
balanceamento dinâmico, isolamento e controle de vibração e ressonância.
 Outras medidas práticas de controle
Educação do pessoal no sentido de colaborar nas medidas de controle.
Realizações de carga e descarga desempenhadas nos horários de menor ruído.
Layout adequado das operações industriais, evitando, assim, operações simultâneas
no mesmo espaço em que provoquem ruído.

Você sabia...
O layout da fábrica é a disposição física do equipamento industrial. Inclui o
espaço necessário para movimentação de material, armazenamento, mãode-obra indireta e todas as outras atividades e serviços dependentes além
do equipamento de operação e o pessoal que o opera. Layout, portanto,
pode ser uma instalação real, um projeto ou um trabalho.
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c) Limites de tolerância para ruído contínuo e intermitente
Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação “A” e
circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do
trabalhador e não devem ultrapassar os limites estabelecidos no quadro abaixo:
Quadro 2 – Limite de tolerância para ruído contínuo
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

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

Fonte: <http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_15_anexo1.pdf>. Acesso em: 24 ago. 2009.

Não é permitida exposição a níveis de ruído acima de 115 dB(A) para indivíduos que
não estejam adequadamente protegidos.
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d) Limites de tolerância para ruído de impacto

Cn
 Cn – indica o
tempo total que
o trabalhador fica
exposto a um nível
de ruído específico;

Tn
 Tn – indica a
máxima exposição
diária permissível
a este nível – limite
de tolerância
permissível.

Os níveis de impacto deverão ser avaliados em decibéis (dB), com medidor de nível
de pressão sonora operando no circuito linear e circuito de resposta para impacto. As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador. O limite de tolerância para
ruído de impacto será de 130 dB (linear). Nos intervalos entre os picos, o ruído existente
deverá ser avaliado como ruído contínuo.
As atividades ou operações que exponham os trabalhadores, sem proteção adequada,
a níveis de ruído de impacto superiores a 140 dB(LINEAR), medidos no circuito de
resposta para impacto ou superiores a 130 dB(C), medidos no circuito de resposta
rápida (FAST), oferecerão risco grave e iminente.
Se, durante a jornada de trabalho ocorrer dois ou mais períodos de exposição a ruído de
diferentes níveis, devem ser considerados os seus efeitos combinados, de forma que,
se a soma das seguintes frações C1/T1 + C2/T2 + C3/T3 ___ + Cn/Tn, exceder
a unidade, a exposição estará acima do limite de tolerância.

Vibração
Ocorre, principalmente, nas máquinas pesadas e ferramentas manuais. Podem ser
vibrações localizadas (aquelas recebidas por uma determinada parte do corpo) e
vibrações de corpo inteiro (aquelas recebidas por todo o corpo do indivíduo).
As vibrações têm como efeito a perda de sensibilidade do tato, deslocamento dos
nervos, problemas nas articulações, entre outros.
Os métodos para controle são: automatização, utilização de materiais absorventes,
equipamentos de proteção individual, limitação do tempo de exposição, educação dos
trabalhadores e exames médicos.

Figura 8 – Trabalho com vibração
Fonte: <http://www.promatecmaquinas.com.br/ Index_arquivos/page0001.htm>. Acesso em: 24 ago. 2009.
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Calor
É um dos agentes ambientais mais frequentes nas indústrias. É comum sua manifestação
nas fundições, usinas, fábricas, olarias, indústrias metalúrgicas e siderúrgicas. O próprio
calor solar atinge, em muitos casos, níveis elevados, que, se não forem cuidados
preventivamente, poderá constituir séria ameaça à saúde dos trabalhadores de
construção civil, rurais e de atividades executadas a céu aberto.
Os principais efeitos sobre o organismo são: insolação, câimbra, desidratação, erupções
na pele, etc.

Figura 9 – Trabalho na cana-de-açúcar
Fonte: <http://www.eja.org.br/userfiles/trabalho_no_campo/ ca_tc_p24.jpg>. Acesso em: 24 ago. 2009.

Pressões Anormais
São situações em que o homem é submetido a pressões diferentes da atmosférica.
Podem ser divididas em:
 Baixa pressão: estão sujeitos os trabalhadores que realizam tarefas em grandes
altitudes;
 Alta pressão: estão sujeitos os trabalhadores em caixões pneumáticos, campânulas,
mergulhadores, etc.
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Os efeitos sobre o organismo são:
 Compressão: ruptura do tímpano e dos pulmões, problemas de circulação, etc.
 Descompressão: ruptura dos alvéolos pulmonares, dores generalizadas,
suores, paralisias, problemas respiratórios, etc.

Radiações
Radiações são energias transmitidas no espaço como ondas eletromagnéticas e
corpusculares. São classificadas em ionizantes e não ionizantes.

a) Efeitos
Quando o organismo absorve radiações ionizantes, sofre lesões e males causados
pelos efeitos de ionização e excitação dos átomos.
Principais tipos de radiações: raios Alfa, X, Beta e Gama.
A radiação não ionizante, quando absorvida pelo corpo, excita os átomos, provocando
o aumento de sua energia interna. As principais são: micro-ondas, infravermelho,
ultravioleta e laser.

Figura 10 – Sinalização de perigo p/ radiação ionizante
Fonte: <http://negocios.maiadigital.pt/hst/sinalizacao_seguranca/sinalizacao_perigo#caracteristica>. Acesso em: 24 ago. 2009.
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b) Limites de tolerância
Nas atividades ou operações onde trabalhadores possam ser expostos a radiações
ionizantes, os limites de tolerância, os princípios, as obrigações e controles básicos
para a proteção do homem e do seu meio ambiente contra possíveis efeitos indevidos
causados pela radiação ionizante, são os constantes da Norma CNEN-NE-3.01: “Diretrizes
Básicas de Radioproteção”, de julho de 1988, aprovada, em caráter experimental, pela
Resolução CNEN nº 12/88, ou daquela que venha a substituí-la.

Frio
Para as atividades ou operações executadas no interior de câmaras frigoríficas ou em
locais que apresentem condições similares, que exponham os trabalhadores ao frio,
sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres em decorrência de laudo de
inspeção realizada no local de trabalho.

a) Efeitos
As lesões produzidas pela ação do frio afetam principalmente as extremidades e áreas
salientes do corpo, como pés, mãos, face e outras. As principais doenças dermatológicas
causadas pelo frio são ulcerações, frostbite, fenômeno de Raynaud, pé de imersão e
urticária pelo frio, enregelamento dos membros e Hipotermia.

b) Limites de tolerância
No Brasil, até o presente momento, não existe regulamentação de limites de tolerância
de exposição ao frio, dessa forma, devemos seguir as recomendações propostas pela
ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists), os Threshold Limit
Values (TLVs) – Valores Limites, no sentido de proteger os trabalhadores dos efeitos da
exposição ocupacional ao frio utilizando os valores limites para esta exposição, sob os
quais a maioria dos trabalhadores possa estar protegido dos efeitos adversos à saúde.

Figura 11 – Câmera de congelamento
Fonte: Cláudia (2008).
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Umidade
As atividades ou operações executadas em locais alagados ou encharcados, com
umidades excessivas, capazes de produzir danos à saúde dos trabalhadores, são
situações insalubres e devem ter a atenção dos prevencionistas por meio de verificações
realizadas nesses locais para estudar a implantação de medida de controle.
A exposição do trabalhador à umidade pode acarretar doenças do aparelho respiratório,
quedas, doenças de pele, doenças circulatórias, entre outras.
Para o controle da exposição do trabalhador à umidade podem ser tomadas medidas de
proteção coletiva (como o estudo de modificações no processo do trabalho, colocação
de estrados de madeira, ralos para escoamento) e medidas de proteção individual
(como o fornecimento do EPI - luvas de borracha, botas, avental para trabalhadores em
galvanoplastia, cozinha, limpeza etc).
Fonte: <http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/riscos_fisicos.html>. Acesso em: 24 ago. 2009.

Riscos Químicos
Os riscos químicos são aqueles citados nos anexos 11, 12 e 13 da NR 15 – Atividades
e operações insalubres.

Fatores que inﬂuenciam na toxidade do agente
A gravidade do agente no organismo humano depende da concentração do produto
químico, do tempo de exposição do trabalhador ao agente químico, da suscetibilidade
individual de cada um (uma pessoa é mais ou menos susceptível de responder a
determinado estímulo que outras), de idade – pessoas mais velhas tendem a desenvolver
doenças mais facilmente e intoxicação anterior, uma vez que o agente químico vai se
acumulando no organismo.

Efeitos
Principais efeitos no organismo são irritação dos olhos, nariz, pulmões, pele, asfixia,
intoxicações, anestesia e pneumoconioses – poeira nos pulmões.
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ALGUNS AGENTES QUÍMICOS E OS PROBLEMAS CAUSADOS POR ELES:
 Chumbo
Doença causada: saturnismo.
Locais: funilarias, fábricas de baterias, tipografias e mineradoras.
Sintomas: cólica, inapetência e fraqueza generalizada.
Sinais: orla azulada nas gengivas.

Figura 12 – Efeitos do Chumbo
Fonte: <http://www.cimm.com.br/conteudo/noticias/imagem/Image/chumbo(1).jpg>. Acesso em: 24 ago. 2009.

 Sílica
Doença causada: silicose
Locais: minerador de rochas, vidraçarias, fábricas de abrasivos, operadoras
de jato de areia.
Sintomas: lesões nos pulmões
Sinais: falta de ar, tosse.
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Figura 13 – Jateamento de areia
Fonte: <http://www.ando.com.br/images/ estrutura02.jpg>. Acesso em: 24 ago. 2009.

 Monóxido de Carbono
Locais: fonte de combustão incompleta de carvão e motores de explosão.
Sintomas: da dor de cabeça leve até a perda da consciência e morte.
O monóxido de carbono (CO) impede o carregamento do oxigênio até os
tecidos do organismo.

Figura 14 – Queima de combustível: aquecedor a gás
Fonte: <http://www.forumdaconstrucao.com.br/materias/imagens/00143_06.jpg>. Acesso em: 24 ago. 2009.

 Cromo
Locais: galvanoplastias
Sintomas: úlceras de evolução lenta e perfuração do septo nasal.
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Figura 15 – Atividade de galvanoplastia
Fonte: <http://www.pietroborgo.com.br/servicos/cromoduro.htm>. Acesso em: 24 ago. 2009.

Riscos Biológicos

S

ão considerados agentes biológicos os micro-organismos causadores de
doenças, tais como vírus, bactérias, parasitas, fungos, bacilos, com os quais
pode o trabalhador entrar em contato, no exercício das mais diversas atividades
profissionais. Por exemplo: os profissionais médicos, enfermeiros, funcionários de
hospitais, sanatórios, laboratórios de análise biológica, dentre outros. Dentre as
doenças profissionais causadas por esses agentes, citamos a tuberculose, brucelose,
tétano, malária, febre amarela, febre tifóide e carbúnculo. Podemos ainda afirmar que as
técnicas de avaliação quantitativa, bem como as máximas concentrações permissíveis
no ar, não são absolutamente válidas ou confiáveis, devendo-se dessa forma tomar
cuidados quanto à exposição desses agentes, usando medidas preventivas de vacinação,
esterilização, rigorosa higiene pessoal e do ambiente de trabalho, equipamento de
proteção individual e controle médico permanente. (FUNDACENTRO, 1979).
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Anotações
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