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RESUMO 
 

FLISSAK , Wiliam. Analise de Riscos em um laboratório de análises quí micas de  
minerais .  2016. 73 p. Monografia de Especialização em Engenharia de Segurança 
do Trabalho - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2016.  
 
O presente estudo tem como objetivo identificar e avaliar os riscos a saúde e 
segurança dos trabalhadores presentes nas atividades diárias de um laboratório de 
analises químicas de minerais. Realizou-se uma pesquisa qualitativa que possibilitou 
o levantamento dos riscos aos quais estão sujeitos os trabalhadores envolvidos na 
rotina diária do laboratório.  Aos dados levantados para cada atividade, foi aplicada a 
técnica de Analise Preliminar Riscos e determinados aqueles com potencial de 
causar danos à saúde ou bem estar dos trabalhadores. Com a finalidade de 
complementar a avaliação e confirmar os riscos levantados pela técnica de APR, 
optou-se por uma avaliação quantitativa dos riscos relevantes. Os resultados das 
avaliações quantitativas demonstraram que os agentes de risco avaliados estão 
dentro dos limites de tolerância definidos pela legislação, exceção feita a iluminância 
medida nas áreas de trabalho que não atendeu à norma vigente. Foram feitas 
recomendações tanto com a finalidade de se corrigir as não conformidades 
encontradas como também para promover uma melhoria continua das condições de 
segurança e saúde ocupacional no laboratório estudo de caso. 
 
Palavras chave : Gerenciamento de Risco. Analise Preliminar de Riscos. Saúde e 
Segurança Ocupacional. Laboratorio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

FLISSAK , Wiliam. Risk  Analysis in a Mineral’s Chemical Testing Laboratory .  
2016. 73 p. Postgraduate in Safety at Work Engineering – Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. Curitiba, 2016. 
This study has the objective of identify and evaluate the risks to health and security 
to the people who work at a laboratory of  mineral’s chemical analysis. A qualitative 
research was made to point up the risks that the workers were submitted every day. 
About all the data collected from each activity, the Preliminary Risk Analysis was 
applied and were determined the risks that has the potential to cause harm to the 
laborer. With the objective of complement the analysis and confirm that the risks 
pointed in the past with the APR technique, a quantitative analysis were chosen to 
analyze the relevant risks. The results from quantitative research show that the risk 
agents are within the tolerance limits that are set by the law, except by the 
Illuminance that had been measured in the labor areas. Some advices about the 
correction of the non-compliance results as well also to promote continuous 
improvement of safety and occupational health in this described laboratory were 
made in the end. 
 
 
Keywords:  Risk Management. Preliminary Risk Analysis. Occupational Health and 
Safety. Laboratory. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Laboratórios de analises químicas são considerados ambientes que 

apresentam um alto grau de risco ocupacional devido às atividades desenvolvidas 

nesses ambientes, como utilização de produtos químicos inflamáveis, corrosivos, 

tóxicos, operações com fornos, equipamentos sob pressão e uma diversidade de 

outras situações. 

Os laboratórios diferem de outros ambientes de trabalho porque precisam 

adotar procedimentos específicos para cada atividade ali realizada devido a 

diversidade de riscos existentes. Os trabalhadores que exercem função em 

laboratórios, devem ter consciência da necessidade de atenção e responsabilidade 

em seguir os procedimentos, as normas de segurança e as orientações recebidas 

com a finalidade de minimizar os riscos e consequentemente a ocorrência de 

acidentes. 

Dessa forma, é muito importante que o trabalhador tenha um amplo 

conhecimento de sua área de trabalho, tenha consciência e conhecimento dos riscos 

a que está exposto, tenha sempre atitudes cuidadosas, prevendo dessa forma 

acidentes que possam colocar em risco a sua segurança e de outros trabalhadores. 

O presente estudo tem o objetivo de levantar e avaliar os riscos a saúde do 

trabalhador e propor medidas de controle quando necessário. Foi utilizada a 

ferramenta de Analise Preliminar de Riscos para avaliar e classificar os riscos e 

métodos quantitativos de avaliação dos riscos relevantes. 

O trabalho em laboratório químico de analises de minerais, assim como em 

outros laboratórios químicos, também apresenta elevado grau de risco ocupacional 

devido às atividades nele desenvolvidas utilizarem equipamentos como britadores, 

pulverizadores, temperaturas elevadas em fornos, gases inflamáveis, gerarem fumos 

metálicos, manipulação de produtos químicos altamente tóxicos como óxido de 

chumbo, produzirem poeiras de sílica além de uma gama diversa de situações que 

expõe o trabalhador a riscos de diversas magnitudes. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 
O presente trabalho tem como objetivo avaliar os riscos à saúde e 

segurança do trabalhador nas diversas atividades de um laboratório químico de 

analise de minerais com a utilização da técnica de Analise Preliminar de Riscos 

(APR). 

 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Pode-se citar como objetivos específicos desse trabalho: 

• Identificar os riscos existentes nas diversas atividades do laboratório; 

• Utilizar a técnica de Analise Preliminar de Risco para avaliar os riscos 

identificados; 

• Fazer uma avaliação quantitativa dos riscos significativos levantados na 

Análise Preliminar de Risco; 

• Propor medidas de controle para o gerenciamento dos riscos de maior 

relevância. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

 

2.1 SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

 

A segurança do trabalho é a ciência que estuda as possíveis causas de 

acidentes e incidentes originados durante a atividade laboral do trabalhador. Tem 

como principal objetivo a prevenção de acidentes, doenças ocupacionais e outras 

formas de agravos à saúde do trabalhador (BARSANO, 2012). 

A redução dos acidentes é um dos mais fortes desafios a inteligência dos 

homens. Muito trabalho físico e mental e grandes somas de recursos tem sido 

aplicados em prevenção, mas os acidentes continuam ocorrendo, desfiando 

permanentemente todos esses esforços (CARDELLA, 2008). 

A realização de atividades segundo um planejamento adequado requer a 

utilização da Higiene e Segurança do Trabalho (HST) como um dos critérios 

adotados. E com isso, prevenir e/ou controlar os fatores de risco que possam gerar 

eventos não desejáveis (acidentes e doenças ocupacionais) e aumentar a 

produtividade do trabalhador (MATTOS e MÁSCULO, 2011)  

 

2.2 NORMAS REGULAMENTADORAS 

 

As Normas Regulamentadoras, conhecidas como NRs, foram criadas pela 

Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978 que regulamentou diversos artigos do 

Capitulo V do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), relativos a 

Segurança e Medicina do Trabalho (PONZETTO, 2007)  

 

2.2.1 NR 1 – Disposições Gerais 

 

Esta NR descreve as competências da secretaria e superintendência 

regional do trabalho, os direitos e deveres dos empregados e empregadores. Deve 

ser cumprida pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da 

administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos poderes legislativo e 
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judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do 

Trabalho (FRANCISCO, 2013) 

 

Segundo a NR-01, cabe ao empregador: 

• cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre 

segurança e medicina do trabalho; 

• elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde do trabalho, dando 

ciência aos empregados por comunicados, cartazes ou meios eletrônicos; 

• informar aos trabalhadores: 

a) os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de 

trabalho; 

b) os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas 

pela empresa; 

c) os resultados de exames médicos e exames complementares de 

diagnósticos aos quais os próprios trabalhadores forem 

submetidos; 

d) os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de 

trabalho. 

• Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a 

fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre medicina e 

segurança do trabalho; 

• Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente 

ou doença relacionada ao trabalho. 

 

De acordo com a NR-01, cabe ao empregado: 

• Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde 

do trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; 

• Usar o EPI fornecido pelo empregador; 

• Submeter-se aos exames médicos previstos nas Normas 

Regulamentadoras ; 

• Colaborar com a empresa na aplicação das Normas Regulamentadoras. 
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2.2.2 NR-04 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina 
do Trabalho 

 

De acordo com a portaria SSMT nº33 de 27 de dezembro de 1983, as 

empresas privadas e públicas, da administração direta e indireta e dos poderes 

Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela consolidação das 

Leis do Trabalho – CLT, manterão obrigatoriamente, Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, com a finalidade de promover 

a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho (BRASIL,1983). 

O dimensionamento dos Serviços especializados em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho vincula-se a gradação do risco da atividade 

principal e ao número total de empregados do estabelecimento 

2.2.3 NR-05 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA 

 

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, tem como objetivo a 

prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar 

compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção 

da saúde do trabalhador (BRASIL, 1999). 

A CIPA é composta por representantes do empregador e do empregado, 

definidos de acordo com o Quadro 1 da NR-05 – Dimensionamento da CIPA. Os 

representantes dos empregados, eleitos tem mandato de 01 ano, podendo os 

mesmos serem reeleitos mais um ano. A CIPA tem as seguintes atribuições 

(BRASIL,1999): 

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

com a participação do maior número de trabalhadores, com assessoria do 

SESMT, onde houver; 

• Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução 

de problemas de segurança e saúde no trabalho; 

• Participar da implementação e do controle de qualidade das medidas de 

prevenção necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação 

nos locais de trabalho; 
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• Realizar, periodicamente, verificações no ambiente e condições de 

trabalho visando a identificação de situações que venham a trazer riscos 

para a segurança e saúde dos trabalhadores; 

• Realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento das metas em seu 

plano de trabalho e discutir as situações de riscos que foram identificadas; 

• Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no 

trabalho; 

• Participar com o SESMT, onde houver, das discussões promovidas pelo 

empregador, para avaliar os impactos de alterações no ambiente e 

processo de trabalho relacionados a saúde e segurança dos 

trabalhadores; 

• Requerer ao SESMT, quando houver, ou ao empregador, a paralisação 

de máquina ou setor onde considere haver risco grave e iminente à 

segurança e saúde dos trabalhadores; 

• Colaborar no desenvolvimento e implantação de PCMSO e PPRA e de 

outros programas relacionados a saúde e segurança do trabalho; 

• Divulgar e promover o cumprimento das Normas Regulamentadoras, bem 

como cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho, relativas 

a saúde e segurança do trabalho; 

• Participar em conjunto com o SESMT, onde houver, ou com o 

empregador, da analise das causas de doenças e acidentes do trabalho e 

propor medidas de solução dos problemas identificados; 

• Requisitar ao empregador e analisar as informações sobre questões que 

tenham interferido na segurança e saúde dos trabalhadores; 

• Requisitar a empresa as cópias das CAT emitidas; 

• Promover, anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver, a 

Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT. 

• Participar anualmente, em conjunto com a empresa, de campanhas de 

prevenção da AIDS. 

Cabe aos empregados: 

• Participar das eleições de seus representantes; 

• Colaborar com a gestão da CIPA; 
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• Indicar à CIPA, ao SESMT e ao empregador situações de risco e 

apresentar sugestões para a melhoria das condições de trabalho; 

• Observar e aplicar no ambiente de trabalho as recomendações quanto a 

prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. 

O empregador deve proporcionar aos membros da CIPA os meios 

necessários ao desempenho de suas atribuições, garantindo tempo suficiente para a 

realização das tarefas constantes do plano de trabalho. 

 

2.2.4 NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual 

 

A Norma Regulamentadora NR 6 do MTE (Ministério do Trabalho e 

Emprego), que trata das medidas de proteção individual, define como Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI), todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado 

pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a 

segurança e a saúde do trabalhador (BARSANO, 2012). 

De acordo com essa Norma Regulamentadora, todo equipamento de 

proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto a 

venda ou utilizado, com a indicação do Certificado de Aprovação – CA, expedido 

pelo órgão nacional competente em matéria de saúde e segurança no trabalho do 

Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 2011). 

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

adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento nas 

seguintes circunstâncias (BRASIL,2011): 

• Sempre que as medidas de ordem geral não forneçam completa proteção 

contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e 

do trabalho; 

• Enquanto as medidas de proteção coletivas estiverem sendo implantadas; 

• Para atender a situações de emergências. 

Cabe ao empregador quanto ao EPI, de acordo com a Portaria SIT nº 194 de 

07 de dezembro de 2010: 

• Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade; 

• Exigir seu uso; 
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• Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional 

competente em matéria de segurança e saúde no trabalho; 

• Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e 

conservação; 

• Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado; 

• Responsabilizar-se pela higienização periódica; 

• Comunicar ao MTE (.Ministério do Trabalho e Emprego.) qualquer 

irregularidade observada; 

• Registrar seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, 

fichas ou sistemas eletrônicos. 

 

Cabe ao empregado, quanto ao EPI: 

• Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina; 

• Responsabilizar-se pela guarda e conservação; 

• Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para 

o uso; 

• Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. 

 

2.2.5 NR -07 – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional 

 

Esta Norma Regulamentadora estabelece a obrigatoriedade de elaboração e 

implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam 

trabalhadores como empregados, do Programa Médico de Controle de Saúde 

Ocupacional – PCMSO , com o objetivo de promoção da saúde do conjunto de seus 

trabalhadores (BRASIL, 1994). 

O PCMSO é um programa que especifica procedimentos e conduta a serem 

adotados pelas empresas em função dos riscos a que os empregados se expõem no 

ambiente de trabalho. O objetivo é prevenir, detectar precocemente, monitorar e 

controlar possíveis danos à saúde do empregado (MATTOS e MÁSCULO, 2011). 

É um documento elaborado por um médico com especialização em medicina 

do Trabalho, abordando os riscos ambientais, programando consultas e exames 

complementares, ações preventivas de saúde do trabalhador, relatórios anuais e 
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avaliações epidemiológicas, para que sejam adotadas medidas corretivas de acordo 

com o perfil encontrado (MATTOS e MÁSCULO, 2011). 

Para o acompanhamento adequado do PCMSO é obrigatória a realização 

dos seguintes exames médicos (BARSANO,2012): 

• Admissional: realizado antes que o trabalhador assuma suas atividades; 

• Periódico: realizado periodicamente, definido no PCMSO; 

• Retorno ao trabalho: realizado obrigatoriamente no primeiro dia da volta 

ao trabalho de trabalhador afastado por mais de 30 dias por motivo de 

doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não; 

• Mudança de função: realizado obrigatoriamente antes da data da 

mudança; 

• Demissional: será obrigatoriamente realizado até a data da homologação 

da dispensa. 

 

2.2.6 NR-09 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA 

 

Estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de 

todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como 

empregados, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA , visando à 

preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, 

reconhecimento, avaliação e consequente controle de ocorrência de riscos 

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

consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Os riscos 

considerados nesse programa são os riscos físicos, químicos e biológicos. Estes 

riscos devem ser considerados no local de trabalho devido a sua natureza, 

concentração e tempo de exposição que podem causar prejuízos à saúde do 

trabalhador (BRASIL, 1994). Os riscos citados nesta NR estão apresentados no 

Quadro 1 abaixo: 
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RISCOS 
FÍSICOS 

RISCOS 
QUIMICOS 

RISCOS 
BIOLÓGICOS 

RISCOS 
ERGONOMICOS 

RISCOS DE 
ACIDENTES 

Ruídos; Poeira ; Bactérias; Esforço físico 
Intenso; 

Esforço físico 
Inadequado; 

Vibrações; Fumos ; Vírus Levantamento e 
Transporte manual 
de peso; 

Máquinas e 
equipamentos sem 
proteção; 

Radiações 
Ionizantes ; 

Névoas; Protozoários; Exigência de Postura 
Inadequada; 

Ferramentas 
Inadequadas ou 
defeituosas; 

Radiações  Neblina; Fungos; Controle rígido de 
produtividade; 

Iluminação 
Inadequada; 

não Ionizantes; Gases; Parasitas; Imposição de ritmos 
excessivos; 

Probabilidade de 
Incêndio ou 
Explosão; 

Frio; Vapores; Bacilos Trabalho em turno e 
noturno; 

Armazenamento 
inadequado; 

Calor ; Substâncias; 
Compostos ou 
produtos 
Químicos em 
geral . 

 Jornada de trabalho 
prolongadas; 

Animais 
peçonhentos; 

Pressões 
anormais; 

  Monotonia e 
repetitividade ; 

Outras situações de 
risco que poderão 
contribuir para a 
ocorrência de 
acidentes. 

   Outras situações 
causadoras de 
"stress" físico e/ou 
psíquico . 

 

 

Quadro 1 - Classificação dos riscos – NR 09 

Fonte: BRASIL, (1994) 

 
O Programa de Prevenção de riscos ambientais deve conter, no mínimo a 

seguinte estrutura (BARSANO, 2013): 

• Planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e 

cronogramas; 

• Estratégia e metodologia de ação; 

• Forma do registro, manutenção e divulgação dos dados; 

• Periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. 

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deve incluir as seguintes 

etapas (BRASIL,1994): 

• Antecipação e reconhecimento dos riscos; 

• Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle; 

• Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; 
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• Implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia; 

• Monitoramento da exposição aos riscos; 

• Registro e divulgação dos dados. 

 

2.2.7 NR-14 – Fornos 

 

Estabelece que os fornos devem ser construídos solidamente, revestidos 

com material refratário de forma que o calor radiante não ultrapasse o Limite de 

tolerância estabelecido na Norma Regulamentadora NR-15. 

 

2.2.8 NR-15 – Atividades e Operações Insalubres 

 

De acordo com esta Norma Regulamentadora é considerada atividade ou 

operação insalubre aquela que se desenvolve acima dos limites de tolerância 

previstos para (BARSANO,2012): 

• Ruídos contínuos ou intermitentes; 

• Ruídos de impacto; 

• Exposição ao calor; 

• Radiações ionizantes; 

• Agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada por limite de 

tolerância e inspeção no local de trabalho; 

• Poeiras minerais; 

E nas atividades envolvendo: 

• Trabalhos sob condições hiperbáricas; 

• Agentes químicos cujas atividades são consideradas insalubres em 

decorrência de inspeção realizada no local de trabalho. Excluem-se dessa 

relação as atividades ou operações com agentes químicos constantes dos 

anexos 11 e 12. 

• Agentes biológicos cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação 

qualitativa. 

Comprovadas por laudo de inspeção do local de trabalho: 

• Radiações não ionizantes; 
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• Vibrações 

• Frio 

• Umidade. 

 

2.2.9 NR -17 – Ergonomia 

 

Esta Norma Regulamentadora busca a adaptação do posto de trabalho às 

características psicofisiológicas dos trabalhadores com a finalidade de proporcionar 

um máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. A analise das condições 

ergonômicas do posto de trabalho deve levar em conta o levantamento, transporte e 

descarga de materiais, o mobiliário, equipamentos, condições ambientais dos postos 

de trabalho além da organização do trabalho (BRASIL, 1990). 

 

2.2.10  NR – 26 – Sinalização de Segurança 

 

Esta Norma Regulamentadora adota cores para segurança em 

estabelecimentos ou locais de trabalho, com a finalidade de indicar e advertir acerca 

dos riscos existentes. As cores utilizadas para identificar os equipamentos de 

segurança, delimitar áreas, identificar tubulações para conduções de líquidos e 

gases, deve atender ao determinado nas normas técnicas oficiais, sempre evitando 

excesso de cores que podem levar a confusão do trabalhador (BRASIL, 2011) 

Todo produto químico utilizado no local de trabalho deve ser classificado 

quanto aos riscos à saúde e segurança dos trabalhadores de acordo com os critérios 

estabelecidos pelo Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e 

Rotulagem de produtos químicos (GHS), da Organização das Nações Unidas 

(BRASIL, 2011). 

 

2.3 RISCOS 

 

2.3.1 Definição De Risco 
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Para o desenvolvimento de um trabalho com foco na segurança, é 

necessário entender o conceito e os critérios do que é risco, para poder avaliar e 

estabelecer uma forma de controle para cada risco identificado. 

De acordo com a “Ocupational Healthy and Safety Assestment Series” – 

OHSAS 18001 (2007), risco é a combinação da probabilidade de ocorrência e da 

consequência de um determinado evento perigoso. 

O risco (R) é determinado pela equação abaixo, onde P é definido como a 

Probabilidade, que representa a fonte ou situação com potencial para provocar o 

dano, seja como lesões ou ferimentos ao corpo humano ou como danos a saúde 

e/ou patrimônio e/ou meio ambiente do local de trabalho e S define-se como a 

Severidade, ou seja, a consequência e a gravidade (VALENTE, 2012) 

                                           R = P x S 

Gestão de riscos é a ciência, a arte e a função que visa à proteção dos 

recursos humanos, materiais, ambientais e financeiros de uma organização, quer 

através da eliminação ou redução de seus riscos, quer através do financiamento dos 

riscos remanescentes, conforme seja economicamente mais viável (DE CICCO e 

FANTAZZINI, 2003). 

2.3.2 Riscos Ocupacionais e Seus Agentes 

 

Riscos ambientais são agentes físicos, químicos e biológicos existentes no 

ambiente de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade 

e tempo de exposição, capazes de causar dano a saúde do trabalhador 

(BRASIL,1994). 

2.3.2.1 Riscos físicos 

 

De acordo com a NR -09, são gerados pelas diversas formas de energia a 

que possam estar expostos os trabalhadores, tais como: 

• Ruído;  

• Vibrações;  

• pressões anormais; 

• temperaturas extremas; 

• radiações ionizantes e não ionizantes; 

• Infra som e ultra som. 
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2.3.2.2 Riscos químicos  

 

São provocados pelas substâncias, compostos ou produtos que venham a 

penetrar no organismo pela via respiratória nas formas de poeiras, fumos, névoas, 

neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade da exposição, 

possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por 

ingestão (BRASIL, 1994). 

 

2.3.2.3 Riscos biológicos 

 

São relacionados aos agentes biológicos, como as bactérias, fungos, 

bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros.  (BRASIL,1994). 

 

2.3.2.4 Riscos ergonômicos 

 

 São quaisquer fatores que possam interferir nas características 

psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando sua saúde, tais 

como, levantamento excessivo de peso, ritmo excessivo de trabalho, monotonia, 

repetitividade, postura inadequada entre outros (VODONIS, 2014). 

 

2.3.2.5 Riscos de acidentes 

 

Riscos de acidentes são todos os fatores que colocam em perigo o 

trabalhador ou afetam sua integridade física ou moral, tais como, arranjo físico 

deficiente, máquinas sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, 

eletricidade, incêndio ou explosão, armazenamento de materiais inadequado, 

animais peçonhentos, entre outros (ANDRADES, 2014)  

 

2.4 ANALISE DE RISCO 

 

Segundo CATAI (2015), existem diversas ferramentas que são utilizadas 

para gerenciamento de riscos, algumas estão listadas abaixo: 
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• Check List 

• Inspeção 

• Analise de acidentes 

• Fluxograma 

• What If ? (e se?) 

• Técnica do Incidente Crítico – TIC 

• Brainstorming 

• Analise Preliminar de risco (APR) 

• Analise de risco no Trabalho (ART) 

• Analise de modo de Falha (FMEA) 

• Analise de Operabilidade e Riscos (HAZOP) 

• Análise de árvore de falhas (AAF) 

• Análise de árvore de causas (AAC) 

• PPRA. 

 

2.5 ANALISE PRELIMINAR DE RISCO 

 

A analise preliminar de risco teve seu desenvolvimento e aplicação 

inicialmente na área militar. Com os acidentes ocorridos especialmente em indústrias 

químicas, a técnica passou a ser amplamente utilizada. É um estudo qualitativo, 

bastante usado durante a fase de desenvolvimento preliminar de um novo projeto ou 

sistema, com a finalidade de se identificar os possíveis riscos que poderão ocorrer 

na sua fase operacional. Também pode ser utilizada como uma ferramenta de 

revisão geral de segurança em sistemas já operacionais, revelando aspectos que as 

vezes passariam desapercebidos (CATAI, 2015). 

Análise de riscos é o estudo detalhado de um objeto com a finalidade de 

identificar perigos e avaliar os riscos associados (CARDELLA, 2008). 

Análise de risco constitui-se em um conjunto de métodos e técnicas que 

aplicados a uma atividade proposta ou existente identificam e avaliam qualitativa e 

quantitativamente os riscos que essa atividade representa para o trabalhador, ao 

meio ambiente e à própria empresa. Os principais resultados de uma análise de 

riscos são as identificações de cenários de acidentes, suas frequências esperadas 

de ocorrência e a magnitude das possíveis consequências (GAWLIK, 2009) 
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Os passos para o desenvolvimento de uma APR são (CATAI, 2015): 

• Identificação e descrição dos riscos; 

• Identificar as causas (agentes) e efeitos (consequências); 

• Avaliação dos riscos; 

• Elaboração de medidas de controle e prevenção; 

• Priorização das ações corretivas de acordo com o grau de risco 

identificado. 

Os perigos e os correspondentes riscos identificados, as causas e os efeitos 

devem ser avaliados mediante categorias de severidade de acordo com o Quadro 2 

abaixo: 

 

NÍVEL DE SEVERIDADE 

GRAU EFEITO DESCRIÇÃO AFASTAMENTO 

1 Leve 
Acidentes que não provocam lesões (batidas 
leves, arranhões).  

Sem afastamento.  

2 Moderado 
Acidentes com afastamento e lesões não 
incapacitantes (pequenos cortes, torções 
leves).  

Afastamento de 1 a 30 
dias. 

3 Grande 
Acidentes com afastamentos e lesões 
incapacitantes, sem perdas de substâncias 
ou membros (fraturas, cortes profundos) 

Afastamento de 31 a 60 
dias. 

4 Severo 
Acidentes com afastamentos e lesões 
incapacitantes, com perdas de substâncias 
ou membros (perda de parte do dedo). 

Afastamento de 61 a 90 
dias. 

5 Catastrófico Morte ou invalidez permanente.  
Não há retorno à 
atividade laboral. 

 

Quadro 2- Nível de Severidade dos acidentes 

Fonte: FARIA (2011) 

 

Da mesma forma, o Quadro 3 abaixo apresenta as categorias de frequência 

ou probabilidade de ocorrência de acidentes ou danos para a elaboração da Analise 

Preliminar de Riscos (APR): 
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FREQUÊNCIA OU PROBABILIDADE 

GRAU OCORRÊNCIA DESCRIÇÃO FREQUÊNCIA 

1 Improvável Baixíssima probabilidade de ocorrer o dano Uma vez a cada 02 anos 

2 Possível Baixa probabilidade de ocorrer o dano Uma vez a cada 01 ano 

3 Ocasional Moderada probabilidade de ocorrer o dano 
Uma vez a cada 

semestre 

4 Regular Elevada probabilidade de ocorrer o dano 
Uma vez a cada 03 

meses 

5 Certa 
Elevadíssima probabilidade de ocorrer o 
dano 

Uma vez por mês 

 

Quadro 3- Frequência ou Probabilidade de ocorrência  dos acidentes 

Fonte: FARIA (2011) 

 

No Quadro 4, abaixo os tipos de riscos são identificados conforme resultado 

da matriz de risco e grau de severidade para se poder detalhar o nível das ações de 

gerenciamento a serem propostas. 

 

INDICE DE RISCO E GERENCIAMENTO DAS AÇÕES 

INDICE DE 
RISCO TIPO DE RISCO NÍVEL DE AÇÕES 

até 3 
(severidade < 3) 

Riscos Triviais Não necessitam ações especiais, nem preventivas, nem de 
detecção. 

de 4 a 6 
(severidade < 4) 

Riscos 
Toleráveis 

Não requerem ações imediatas. Poderão ser implementadas 
em ocasião oportuna, em função das disponibilidades de 
mão de obra e recursos financeiros. 

de 8 a 10 
(severidade < 5) 

Riscos 
Moderados 

Requer previsão e definição de prazo (curto prazo) e 
responsabilidade para a implementação das ações. 

de 12 a 20 
Riscos 

Relevantes 

Exige a implementação imediata das ações (preventivas e de 
detecção) e definição de responsabilidades. O trabalho pode 
ser liberado p/ execução somente c/ acompanhamento e 
monitoramento contínuo. A interrupção do trabalho pode 
acontecer quando as condições apresentarem algum 
descontrole. 

> 20 
Riscos 

Intoleráveis 

Os trabalhos não poderão ser iniciados e se estiver em 
curso, deverão ser interrompidos de imediato e somente 
poderão ser reiniciados após implementação de ações de 
contenção. 

 

Quadro 4- Índice de risco e gerenciamento das ações  a serem tomadas 

Fonte: FARIA (2011) 
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3 METODOLOGIA 

 

O local do estudo de caso é um laboratório de analises químicas minerais 

localizado no Estado do Paraná. A empesa se enquadra no grau de risco 4 conforme 

a Norma Regulamentadora 4 – Serviços Especializados em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho. 

 

3.1 PROCESSO DE TRABALHO NO LABORATÓRIO 

 

O laboratório recebe amostras de minério para realização de análises 

químicas para determinação dos teores de metais preciosos pelo processo de “Fire 

Assay” (ensaio ao fogo), analises granulométricas de minerais além de análises 

químicas diversas. 

O processo em questão consiste na recepção da amostra de minério que é 

colocada em bandejas para secar em uma estufa elétrica a 105°C. A amostra seca é 

britada em britador de mandíbulas (Figura 1), moída em um pulverizador de panelas 

até granulometria 90% passante na malha 200 (Figura 2). 
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Figura 1- Britador de amostras  

Fonte: O autor (2015)  
 
 
 

 
Figura 2 - Pulverizador 

Fonte: O autor (2015) 
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Figura 3 - Capela e sistema de exaustão 

Fonte: O autor (2015) 

 
 

 
Figura 4 - Panela do pulverizador com minério moído 

Fonte: O autor (2015) 
 
 

Nessa etapa como há geração de poeiras de sílica tanto o britador quanto a 

capela (Figura 3) são ligados a um sistema de exaustão para a remoção desse 

agente de risco. Como a retirada da amostra de minério moído da panela do 

pulverizador (Figura 4) gera poeira de sílica, esta operação é realizada dentro da 

capela para proteção do trabalhador. 
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Figura 5 - Pesagem do minério moído 

Fonte: O autor (2015) 
 

Uma alíquota de 20g dessa amostra é pesada (Figura 5) e preparada com 

uma carga fundente composta de carbonato de sódio, tetraborato de sódio, óxido de 

chumbo, sílica, trigo e prata. A amostra de minério é adicionada a essa carga 

fundente, homogeneizada, colocada em um cadinho refratário (Figura 6) e levado a 

um forno que opera com gás a 1075°C para fundir durante 40 minutos (Figura 7). 

 

 
Figura 6 - Amostra com a carga fundente no cadinho 

Fonte: O autor (2015) 
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Figura 7 - Cadinhos sendo alimentados no forno 

Fonte: O autor (2015) 
 

Terminada a etapa de fusão o cadinho é retirado do forno e vertido em uma 

lingoteira em forma de cone de aço (Figura 8). O chumbo e os metais nobres, como 

são mais pesados descem ao fundo da lingoteira (cone) e a escória se mantem na 

parte superior. Após esfriar, a lingoteira é virada (Figura 9) e o botão de chumbo 

com os metais preciosos é retirado e limpo com um martelo para remover toda a 

escória de fundição (Figura 10). 

 

 
Figura 8- Retirada dos cadinhos do forno de fundição 

Fonte: O autor (2015) 
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Figura 9- Botões de chumbo e escória retirados das lingoteiras 

Fonte: O autor (2015) 
  

 
Figura 10- Limpeza dos botões de chumbo com martelo 

Fonte: O autor (2015) 
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Figura 11- Copelas com botão de chumbo na mufla 

Fonte: O autor (2015) 
 

Após a limpeza, os botões de chumbo são colocados em cadinhos de 

magnesita (copelas) e levados a um forno elétrico a 950°C (Figura 11) onde o 

chumbo é absorvido e resta ao final do processo um botão de prata com os metais 

preciosos (Figura 12). 

 

 

              

Figura 12- Botões de prata após processo de copelação 
Fonte: O autor (2015) 

 
 

O botão de prata é colocado em um copo de bécker de 50ml, digerido em 

acido nítrico a 20% para solubilizar a prata e lavado com água (Figura 13). Os 
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metais remanescentes no copo de bécker, metais preciosos, são dissolvidos com 

água régia, avolumados em um balão volumétrico aferido e levados ao 

espectrofotômetro de absorção atômica para determinação da concentração dos 

metais preciosos (Figura 15).  

 

 
Figura 13- Digestão ácida do botão de prata 

Fonte: O autor (2015) 
 

 

 
Figura 14- Capela para digestão ácida 

Fonte: O autor (2015) 
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Figura 15- Espectrofotômetro de Absorção Atômica 

Fonte: O autor (2015) 
 

 

Na Figura 14 pode-se constatar a capela  e na Figura 16 o sistema de 

exaustão instalado para a remoção dos gases ácidos gerados no manuseio durante 

o processo de digestão ácida dos metais preciosos.  

 

 
Figura 16- Espectrofotômetro de Absorção Atômica 

 
Fonte: O autor (2015) 
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         A Figura 17 mostra o sistema de abatimento de particulados da britagem e 

pulverização das amostras e das capelas de preparação de amostras e de carga 

fundente.           

 
 

Figura 17- Sistema de abatimento de particulados  
Fonte: O autor (2015) 

 

 

A remoção de fumos metálicos do forno de fundição de amostras é feito 

através de um sistema de exaustão associado a um lavador de gases representado 

na Figura 18. 

 



41 
 

 

 

Figura 18- Sistema de abatimento de fumos metálicos  

Fonte: O autor (2015) 

 

3.2 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS  

 

A identificação qualitativa preliminar dos riscos no laboratório foi feita através 

da visita ao local onde foi possível analisar e constatar a presença de alguns riscos. 

Identificou-se a presença de riscos físicos, químicos, ergonômicos e de acidentes. 

Não se verificou a presença de riscos biológicos no processo. 

No laboratório os funcionários são todos analistas de laboratório e se 

revezam executando as diversas atividades da rotina diaria, portanto todos estão 

expostos aos mesmos riscos. 

Com o auxílio do SESMT e dos funcionários, foram levantadas informações 

mais detalhadas dos riscos, levando em consideração a fonte geradora, o tempo 

médio de exposição dos trabalhadores, o uso de EPI’s e a presença de EPC’s.  
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3.3 AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DOS RISCOS 

 

3.3.1 Ruído 

 

Para a avaliação da exposição dos trabalhadores ao ruído, utilizou-se um 

dosímetro Instrutherm modelo DOS-500 (Figura 19) ajustado de forma a atender as 

especificações contidas no item 6.2.1.1 da NH01 da Fundacentro. O limite de 

exposição ocupacional diário ao ruído contínuo ou intermitente corresponde à dose 

diária igual a 100%, conforme a NR-15 Anexo 1, que estabelece os limites de 

tolerância para ruído continuo e intermitente. O nível de ação para a exposição 

ocupacional ao ruído é de dose diária de 50% de acordo com a NR-09 item 9.3.6.2. 

Para executar essa avaliação “o dosímetro foi fixado à cintura do trabalhador e o 

microfone posicionado no lado do canal auditivo que apresentou maior nível de 

pressão sonora, próxima a zona auditiva, de acordo com FUNDACENTRO (2001).”.  

                       
 

Figura 19 – Dosímetro de Ruído 

Fonte: Instrutherm (2015)  

 

3.3.2 Agentes Químicos. 

 

Os produtos químicos utilizados no laboratório foram levantados e 

comparados com a listagem de produtos tóxicos, perigosos ou insalubres a saúde 
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do trabalhador da Norma Regulamentadora 15 Anexo11, Anexo 12 e Anexo 13, 

sendo que foram identificados os seguintes: 

• Poeiras minerais: poeira respirável e sílica; 

• Fumos metálicos: chumbo, cromo, óxido de zinco, cobre, ferro (óxido), 

prata e manganês; 

Para a avaliação dos agentes químicos foi adotada a técnica de amostragem 

ativa utilizando uma bomba gravimétrica (Figura 20) para amostrar o ar e reter os 

agentes químicos em filtros de membrana ou meios adequados a cada caso.  

                                              
Figura 20 – Bomba gravimétrica 

Fonte: Instrutherm (2015) 

 
 

3.3.3 Poeira respirável e sílica livre cristalina 

 

Os limites de tolerância para poeiras contendo sílica livre cristalizada devem 

ser calculados em função da porcentagem de quartzo contida no ar amostrado 

(BRASIL, 1990). De acordo com a NR15 os limites para estas poeiras é dado pelas 

equações abaixo: 

Limite de tolerância para poeira total (LTT) 

LTT = 
          24 

= mg/m3 
% quartzo + 3 

 

Limite de tolerância para poeira respirável (LTR) 

LTR = 
          8 

= mg/m3 
% quartzo + 2 
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Para amostragem de poeira respirável e sílica livre cristalina foram utilizados os 

equipamentos e métodos abaixo: 

• Amostrador ciclone com cassete com filtro de PVC 5,0 micras, 37mm de 

diâmetro e pré-pesado. 

• Referencia do amostrador: SKC 225-08-01 

• Vazão: ciclone de nylon 1,7 l/min 

• Volume: 400 a 800 litros 

• Método: NIOSH 0600 gravimétrico e NIOSH 7602 – infravermelho. 

3.3.3.1 Fumos metálicos 

 

Os limites de tolerância para fumos metálicos são definidos na NR 15 e 

ACGIH, 2014. Para a execução da amostragem de fumos metálicos (chumbo, 

cromo, zinco, cobre, ferro (óxido), prata e manganês) nos trabalhadores do 

laboratório foram utilizados os equipamentos e métodos abaixo relacionados: 

• Amostrador com cassete com filtro de éster de celulose de 0,8 micras, 

37mm de diâmetro. 

• Referencia do amostrador: SKC 225-5 

• Vazão: 1 a 4 l/min 

• Volume: 100 litros 

• Método: NIOSH 7300 - ICP Plasma 

 

3.3.3.2 Ácido cianídrico e cianeto particulado 

 

Os limites de tolerância para ácido cianídrico e cianetos particulados são 

definidos pela ACGIH – 2014. As amostragens foram feitas utilizando os 

equipamentos e métodos abaixo: 

• Amostrador: solução de KOH 0,1N em impinger precedido de cassete de 

poliestireno de 37mm; 

• Referencia do amostrador: SKC 225-2250 com filtro de éster de celulose 

com porosidade de 0,8 micra referencia SKC 225-5. 

• Vazão de amostragem: 0,5 a 1 l/min; 
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• Volume: mínimo de 10l e máximo de 180 litros 

• Método; NIOSH 7904, íon específico. 

 

3.3.4 Temperatura 

 

O critério de avaliação da exposição ocupacional ao calor tem por base o 

Índice de Bulbo Úmido Temperatura de Globo – IBUTG calculado através da 

seguinte equação para ambientes internos ou externos sem carga solar direta 

(FUNDACENTRO, 2002): 

IBUTG= 0,7 tbn + 0,7 tbg, 

Onde: 

tbn = temperatura de bulbo úmido natural °C 

tg = temperatura de globo °C 

As medições foram feitas com medidor de stress térmico Instrutherm modelo 

TGD -400 (Figura 21), posicionado em frente ao forno de fundição de amostras, a 

uma distancia de 2,0m do mesmo e a altura de 1,10m do piso, altura da região mais 

atingida pelo calor. Os resultados foram comparados com a NR 15 Anexo 03 - Limite 

de Tolerância para Exposição ao Calor para se verificar as condições de adequação 

do ambiente laboral à referida norma. 

 

                                
 

Figura 21 – Termômetro de Globo TGD 400 

Fonte: UTFPR (2015) 
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3.3.5  Iluminação 

 

A avaliação da iluminação tem o objetivo de quantificar a iluminância nos 

postos de trabalho para verificar a sua adequação aos valores estabelecidos pela 

legislação além de permitir adequar a iluminação as atividades desenvolvidas no 

local. A avaliação foi realizada no laboratório em todos os postos de trabalho. Para a 

medição da iluminancia no local de trabalho foi utilizado um luximetro Instrutherm 

LDR 380 (Figura 22) e a metodologia definida na NBR 5382 – Verificação de 

Iluminancia de Interiores. Os dados coletados foram confrontados com a NBR 5413 

– Iluminancia de Interiores para se verificar a adequação da iluminancia nos postos 

de trabalho. 

                                      
 

Figura 22 - Luxímetro LDR 380 

Fonte: UTFPR (2015) 

 

3.4 RISCOS DE ACIDENTES 

 

Os trabalhos em laboratórios químicos devido a diversidade de máquinas e 

equipamentos usados podem levar a riscos de acidentes que podem comprometer 

tanto a integridade do trabalhador como as instalações físicas, máquinas e 

equipamentos. Alguns riscos que podem ser citados são quedas, esmagamento de 

membros, impactos, queimaduras, projeção de partículas, cortes, incêndio, 

iluminação deficiente, estresse térmico, radiações não ionizantes, entre outros. 

Procedeu-se a observação dos funcionários em sua rotina diária para se efetuar o 

levantamento desses riscos. 
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3.5 RISCOS ERGONÔMICOS 

 

Os riscos ergonômicos estão presentes em quase todas as áreas, tanto em 

trabalho manual como em trabalhos com máquinas e equipamentos. Nesta etapa 

observou-se a postura dos funcionários durante o trabalho, tanto em pé como 

sentados, o esforço físico desempenhado, ritmo de trabalho, horários bem como as 

relações humanas no ambiente de trabalho. Da mesma forma que em riscos de 

acidentes, a metodologia para o levantamento desses risco foi a observação do 

trabalho da equipe do laboratório. 

 

 

3.6 ANALISE PRELIMINAR DE RISCO 

 

O uso da APR como ferramenta de gestão, tem como objetivo analisar o que 

pode ocorrer de falha no processo, com que frequência esse evento pode acontecer, 

qual a severidade se o mesmo se concretizar e o que deve ser feito para reduzir ou 

eliminar os riscos dessa ocorrência. A técnica da APR é de extrema importância, 

pois permite identificar, analisar e controlar os riscos de um processo.  

Para aplicar a técnica da APR no laboratório, foi utilizado a tabela 

representada no Quadro 5 abaixo onde a partir dos riscos levantados, são 

analisadas suas causas e consequências, levantada a frequência de ocorrência, a 

severidade dos efeitos, determinado o índice de risco, o qual indica a prioridade para 

a implantação das recomendações de redução e controle dos riscos. 

 
ANALISE PRELIMINAR DE RISCO - APR 

Atividade:  
Identificação dos Riscos Avaliação dos Riscos 

Recomendações 
Risco Causas Consequências Freq Sev Grau Avaliação 

        
        
        
        
        

 

Quadro 5– Formulário para aplicação da APR 

Fonte: CATAI (2015) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados das coletas de dados, 

observações, avaliação através da técnica de Analise Preliminar de Risco (APR), 

como também a quantificação de alguns agentes de risco de significância conforme 

será demonstrado no decorrer desse trabalho. 

A empresa foco desse estudo de caso tem 01 Engenheiro de Segurança do 

Trabalho, 03 técnicos de segurança do trabalho, 01 Médico do Trabalho e 01 

enfermeiro do trabalho. Cabe salientar que a empresa possui Programa de 

Prevenção de riscos Ambientais (PPRA), Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional (PCMSO), Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho 

(LTCAT), além de outras exigências da legislação vigente. 

 

4.1 ANALISE PRELIMINAR DE RISCOS 

 
A técnica de Analise Preliminar de riscos foi aplicada às diversas atividades 

desenvolvidas no laboratório utilizando formulário especifico apresentado na seção 

de metodologia. 

As planilhas da Analise Preliminar de Risco desenvolvidas para cada 

atividade encontram-se no Apêndice A. 

Os dados levantados nas planilhas de Analise Preliminar de Risco foram 

condensados no Quadro 6 e apresentam os riscos por atividade, considerados 

somente os que apresentam grau de risco diferente dos classificados como “trivial”. 
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ATIVIDADE QUALIFICAÇÃO DOS 
RISCOS 

RISCOS 
OCUPACIONAIS 

GRAU DE RISCO 

Britagem e 
pulverização de 

amostras 

Físicos 
Ruído continuo ou 

intermitente 
Moderado 

Químicos 
Poeira (sílica livre 

cristalizada) 
Relevante 

Acidentes 
Projeção de 
partículas 

Tolerável 

Preparação de 
amostras 

Químicos 

Poeira (sílica livre 
cristalizada) 

Relevante 

Inalação, absorção de 
produtos químicos 

Relevante 

Sais de cianeto Tolerável 

Acidentes 
Projeção de 
partículas 

Tolerável 

Preparação de carga 
fundente 

Químicos 

Poeira (sílica livre 
cristalizada) 

Moderado 

Inalação, absorção de 
produtos químicos 

Relevante 

Acidentes 
Projeção de 
partículas 

Tolerável 

Fundição de 
amostras Físicos 

Radiação não 
ionizante 

Tolerável 

Calor Tolerável 

Químicos Fumos metálicos Relevante 

Copelação de 
amostras 

Químicos Fumos metálicos Relevante 

Acidentes Calor Tolerável 

Laboratório Químico 

Químico 

Contato com cianeto 
de sódio 

Tolerável 

Inalação de gás 
cianídrico 

Tolerável 

 

Quadro 6- Resumo da aplicação da Analise Preliminar  de Risco 

Fonte: O autor (2015) 
 
 

 
 
 
 

4.2 AGENTES FÍSICOS 

 

Através da aplicação da técnica de Analise Preliminar de Riscos no 

laboratório estudo de caso, foram levantados os agentes físicos ruído, calor e 
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radiação não ionizante como riscos que podem trazer prejuízos à saúde dos 

trabalhadores. 

 

4.2.1 Ruído 

No laboratório existem equipamentos como o britador, pulverizador, o forno, 

o sistema de exaustão que são geradores de ruído. A tabela abaixo mostra o nível 

de pressão sonora nos diversos setores do laboratório obtidos com decibelímetro 

Instruterm DEC 460 ajustado para operar no circuito de ponderação “A”, circuito de 

resposta lenta e cobrir uma faixa de medição de 35 a 100 dB(A).   

 

Tabela 1 – Nível de ruído nos locais de trabalho 

LOCAL DE TRABALHO NÍVEL DE RUÍDO 

Recepção de amostras 52,7 dB(A) 

Britagem e Pulverização 90,7 dB(A) 

Preparação de amostras 63,1 dB(A) 

Fundição e copelação 70,3 dB(A) 

Laboratório químico 58,9 dB(A) 

Absorção atômica 62,2 dB(A) 

 
Fonte: O autor (2015) 
 

 

Para avaliar o nível de pressão sonora durante a jornada de trabalho, foi 

feita a avaliação com um dosímetro de ruído DOS-500 INSTRUTHERM instalado em 

um dos analistas de laboratório. O dosímetro para a medição foi ajustado de acordo 

com os parâmetros da Tabela 2. 
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Tabela 2 - Avaliação com dosímetro no analista de l aboratório 

ESPECIFICAÇÃO AJUSTE 

Circuito de ponderação A 

Circuito de resposta Lenta 

Critério de referência 85 dB(A) 

Nível Limiar de integração 80 dB(A) 

Taxa de troca 5 dB 

Tempo de exposição 468 minutos 

Dose (%) 21,02 

TWA (% Dose em 8h) 73,93 

 
Fonte: O autor (2015) 

 

 

A avaliação foi realizada durante uma jornada normal de 8 horas de trabalho 

dos funcionários do laboratório. O resultado obtido da dose de ruído 21,02% ou 0,21 

satisfaz o critério do nível de ação da NR -09 item 9.3.6 que considera o nível de 

ação 0,5 valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas com a 

finalidade de minimizar os riscos de exposição aos trabalhadores.  

Apesar de constatar com o dosímetro que a exposição dos trabalhadores 

está abaixo do nível da ação, devido a medição com decibelímetro indicar 90,7 

dB(A) para a atividade de britagem e pulverização de amostras, a empresa adotou 

como norma a utilização de protetor auricular para essa atividade, apesar do tempo 

de exposição do funcionário a essa atividade ser de 30 minutos diários. Analisando 

pela NR-15 Anexo 1 – Ruído Contínuo e Intermitente, para a 90,7 dB (A), o limite de 

tolerância diária de exposição é de 210 minutos, não havendo, portanto necessidade 

de utilização de proteção pelo trabalhador. 

Nas demais atividades como demostrado na Tabela 1 não há necessidade 

de utilização de proteção auditiva. É realizado monitoramento de ruído e tomadas 

ações como conscientização dos funcionários quanto a utilização e manutenção dos 

EPI’s com a finalidade de manter os níveis de ruído sob controle. 

O protetor auricular especificado para o uso pelos funcionários para a 

atividade de britagem e pulverização de amostras é o protetor auditivo POMP Plus 



52 
 

da 3M, tipo inserção de silicone com atenuação de 17dB (NRRsf) identificado na 

Figura 23 abaixo. 

                                 

Figura 23 – Protetor auricular de inserção  
Fonte: 3M do Brasil (2015) 

 

 

4.2.2 Calor Radiante 

 

Quando se fala em calor emitido pelo forno, fala-se em calor radiante, que é 

a emissão de radiação infravermelha, uma radiação não ionizante. A radiação é 

pouco penetrante e sua absorção causa basicamente aquecimento superficial da 

pele. Essa radiação pode causar problemas oculares, além do efeito de 

aquecimento de corpo inteiro nos estudos de calor (SESI, 2007). 

Para a avaliação do calor radiante, foram feitas medições nos diversos 

ambientes do laboratório, com ênfase no ponto à frente do forno de fundição, pois é 

neste ponto onde a operação de retirada dos cadinhos é feita pelo funcionário. 

 A exposição não protegida a fontes infravermelhas por longos períodos 

pode levar a doenças ocupacionais, sendo a mais comum a catarata.  

Foram definidos 6 pontos para locação do termômetro de globo para efetuar 

as medições conforme definidos no Figura 24 abaixo: 
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Figura 24 - Locação dos pontos de medição de calor radiante  
Fonte: O autor (2015) 

 

 

As medições foram feitas com medidor de estresse térmico Instrutherm TGD 

400 nos pontos definidos e os resultados estão representados na Tabela 3 abaixo. 

 

 

Tabela 3 - Resultados das medições com termômetro d e globo 

PONTO 1 2 3 4 5 6 

Tbn (°C) 15,3 16,0 17,4 26,0 17,0 18,5 

Tbs (°C) 17,0 18,1 20,4 23,2 19,0 21,3 

Tg  (°C) 18,0 18,8 20,6 49,2 21,8 24,6 

IBUTG 16,1 16,8 18,3 33,0 18,3 20,3 

 
Fonte: O autor (2015) 

 

 

Das medições realizadas apenas o ponto 4, atividade de retirada das 

amostras do forno, representada na Figura 24 resultou em um valor de IBUTG 

medido com o termômetro de globo de 33,0°C, acima do limite definido no Anexo nº 

3 Quadro nº 1 da NR-15 e será analisado cuidadosamente, como segue. 
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A atividade de retirada dos cadinhos do forno tem um tempo de duração de 

5 minutos e é executada uma a duas vezes ao dia. Terminada essa operação o 

funcionário fecha o forno e executa outras atividades no local de trabalho. 

 

Cálculo do IBUTG médio ponderado 

IBUTG = (IBUTGt x Tt + IBUTGd x Td)/60 

IBUTGt = 33,0°C 

IBUTGd = 20,3°C 

IBUTG = (IBUTGt x Tt + IBUTGd x Td)/60 

Como, Tt = 5 minutos e Td = 55 minutos, então 

IBUTG = (33,0 x 5 + 20,3 x 55)/60 

IBUTG = 21,36°C 

 

Cálculo da taxa metabólica media ponderada para 1 hora 

 

M = (Mt x Tt + Md x Td)/60 

A atividade de retirada das amostras do forno é uma atividade leve com alguma 

movimentação com taxa de metabolismo de 175 kcal/h. 

Retirada as amostras do forno, o funcionário executa outra atividade no laboratório 

com taxa de metabolismo 220 kcal/h. 

M = (175 x 5 + 220 x 55)/60 

M = 216,25 kcal/h 

Com o valor da taxa metabólica média ponderada e a Tabela 4 abaixo, 

retirada da NR-15 Quadro nº2, pode-se encontrar o MÁXIMO IBUTG. Como não 

existe na Tabela 4 um valor de taxa metabólica média de 216,25 kcal/h, toma-se o 

valor 250kcal/h determinando o MÁXIMO IBUTG de 28,5°C. 
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Tabela 4 – Determinação do MÁXIMO IBUTG 

M (kcal/h) MÁXIMO IBUTG 

175 30,5 

200 30,0 

250 28,5 

300 27,5 

350 26,5 

400 26,0 

450 25,5 

500 25,0 

 
Fonte: Brasil (1990) 
 

Portanto, como o MÁXIMO IBUTG é 28,5°C e o IBUTG médio ponderado é 

21,36°C a atividade não é insalubre de acordo com a NR-15. Entretanto, nessa 

atividade que é desenvolvida em frente ao forno aberto, devido a temperatura de 

globo de 49,2°C há necessidade de implantar medidas de proteção para os 

trabalhadores, tais como:  

 

• Uso de avental aluminizado para proteção contra riscos térmicos e respingos 

de material fundido,  

• Utilização de luvas para proteção contra agentes térmicos e mecânicos, 

• Protetor facial refletivo para energia radiante e resistência mecânica contra 

projeção de partículas para proteção dos olhos e face. 

 

4.3 AGENTES QUÍMICOS 

 

Para avaliação dos agentes químicos foi coletada amostra com bomba 

gravimétrica em um funcionário do laboratório durante a jornada normal de 8 horas 

de trabalho. Os resultados constam na Tabela 5, que compara os resultados das 

analises aos limites de tolerância da NR-15 e ACGIH. 
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Tabela 5 - Avaliação quantitativa dos Riscos Químic os 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS QUÍMICOS 

Agente 
Produto 
químico 

Resultado 
Exposição 

diária 
Limite de 

Tolerancia 
Referência 

Poeiras Poeira 
respirável 

0,32mg/m3 

8 horas 

4,0mg/m3 NR - 15 

Sílica <0,01mg/m3 0,025mg/m3 ACGIH, 2014 

Gás Gás cianídrico 0,07ppm 4,7ppm ACGIH, 2014 

Sais Cianeto 
particulado 

<0,10mg/m3 5,0mg/m3 ACGIH, 2014 

Fumos 
Metálicos 

Chumbo 0,017mg/m3 0,1mg/m3 NR – 15 

Cromo <0,001mg/m3 0,05mg/m3 ACGIH, 2014 

Óxido de Zinco 0,023mg/m3 2,0mg/m3 ACGIH, 2014 

Cobre 0,004mg/m3 0,2mg/m3 ACGIH, 2014 

Ferro (óxido) 0,321mg/m3 5,0mg/m3 ACGIH, 2014 

Prata <0,01mg/m3 0,1mg/m3 ACGIH, 2014 

Manganês 0,001mg/m3 1,0mg/m3 NR - 15 

 
Fonte: O autor (2015) 
 

 

Analisando a Tabela 5 podemos afirmar que todos os agentes químicos 

estão abaixo do respectivos Limites de Tolerância atendendo tanto a NR-15 como o 

nível de ação da NR-09. 

Esses bons resultados de desempenho do controle ocupacional dos agentes 

químicos se deve às seguintes ações: 

• O sistema de exaustão implantado apresenta bom funcionamento e com 

boa manutenção; 

• O britador está muito bem enclausurado, sob uma coifa que limita a fuga 

de poeiras; 

• O pulverizador utilizado não produz poeiras, operando com o sistema de 

moagem com a panela totalmente fechada; 

• A manipulação da amostra antes da britagem e após a pulverização é 

feita dentro da capela com exaustão; 

• A preparação das amostras é feita dentro das capelas com exaustão o 

que limita em muito o risco de contaminação; 
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• A preparação da carga fundente (óxido de chumbo, barrilha, bórax, sílica) 

é feita quinzenalmente em um homogeneizador em V para se evitar a 

manipulação diária de compostos de chumbo e outros produtos químicos 

durante a preparação dessa carga; 

• O forno de fundição e mufla, onde ocorre geração de fumos metálicos 

estão instalados sobre coifas para se evitar o escape desses 

contaminantes; 

• No laboratório químico toda manipulação de produtos químicos é feita 

dentro da capela com exaustão; 

• O espectrofotômetro de absorção atômica tem sistema de exaustão para 

evitar o escape de gases ácidos, vapores e fumos metálicos no ambiente; 

• As capelas do sistema de britagem e pulverização e preparação de 

amostras são ligadas a um sistema de lavagem de gases para o 

abatimento de poeiras e produtos químicos arrastados pela corrente de 

ar, evitando dessa forma contaminação do ar externo e do meio ambiente; 

• As coifas do forno de fundição e das muflas também são ligadas a um 

sistema de lavagem de gases para o abatimento de fumos metálicos, 

evitando o lançamento ao meio ambiente; 

• Da mesma forma, as capelas do laboratório químico e a coifa do 

espectrofotômetro de absorção atômica também tem o fluxo de gases 

direcionados a um lavador de gases para o abatimento de gases ácidos, 

evitando também o lançamento e contaminação ambiental; 

• Os funcionários são devidamente conscientizados quanto a importância 

do uso de EPI’s para a preservação de sua saúde. 

 

4.4 RISCOS DE ACIDENTES 

 

Os riscos de acidentes levantados e que apresentam significância são os 

riscos de projeção de partículas, a iluminação e os riscos de queimaduras pelo calor. 

 

4.4.1 Iluminação 

A avaliação da iluminação no laboratório tem o objetivo de quantificar a 

iluminância nos postos de trabalho e comparar os resultados obtidos com os valores 



58 
 

mínimos estabelecidos pela legislação brasileira. Os pontos avaliados nessa etapa 

são os definidos como sendo a área de trabalho onde são realizadas a grande parte  

das tarefas habituais. 

De acordo com a NBR 5413 o local é classificado como para execução de 

tarefas visuais classe A para atividades com iluminação geral, áreas usadas 

ininterruptamente ou com tarefas visuais simples com iluminância de 200 - 300 - 

500 lux. De acordo com a norma, os fatores determinantes da iluminância adequada 

são: idade inferior a 40 anos (-1), velocidade e precisão importante (0), refletância do 

fundo da tarefa (0). Somando os três índices encontrados temos o valor (-1)  ou seja, 

deve-se usar a iluminâcia do centro do grupo. 

A Figura 25 abaixo mostra os pontos onde foram efetuadas as medições da 

iluminância na planta do laboratório.  

 

 

 

Figura 25- Pontos de medição de iluminância  
Fonte: O autor 2015 

 

A Tabela 6 abaixo relaciona o resultado das medições nos locais de 

trabalho. 
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Tabela 6 -  Iluminância medida nas áreas de trabalho 

PONTO DESCRIÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO ILUMINÂNCIA (lux) 

1 Sala de recepção de amostras 345 

2 Sala de britagem e pulverização de amostras 318 

3 Sala de preparação de amostras 309 

4 Sala de fundição e copelação 521 

5 Sala de fundição e copelação 452 

6 Capela 302 

7 Capela 260 

8 Capela 272 

9 Capela 300 

10 Capela 298 

 Laboratório químico 382 

 Capela laboratório químico 312 

 Sala espectrofotômetro de absorção atômica 357 

 
Fonte: O autor (2015) 

 

Pela analise da tabela acima podemos concluir que os pontos 7, 8 e 10, 

correspondentes as capelas das salas de britagem e pulverização e preparação de 

amostras apresentaram iluminâncias abaixo do limite definidos pela norma havendo 

necessidade de adequação. Deve-se salientar que a deficiência de iluminação nos 

postos de trabalho pode provocar aumento de fadiga visual, queda de qualidade e 

produtividade além de aumentar os riscos de acidentes. 

 

4.4.2 Projeção De Partículas 

Pela analise do trabalho dos funcionários ficou evidenciado o risco de 

projeção de partículas minerais na etapa de britagem, remoção do minério do 

pulverizador, limpeza das panelas do pulverizador, manuseio dos produtos químicos 

para preparação da carga fundente, remoção da escória de fundição e limpeza do 

botão de chumbo, remoção dos cadinhos e copelas usados. Também há a 

possibilidade de riscos de menor significância que não foram relacionados na 

analise de risco como cortes nos membros superiores, prensagem de membros, 

entre outros. Todos esses riscos apresentados podem ser minimizados através de 

conscientização quanto a importância do uso correto dos Equipamentos de Proteção 

Individual. 
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4.5 AGENTES ERGONOMICOS 

 

O levantamento dos riscos ergonômicos não identificou situações que 

merecessem cuidados especiais, pois as atividades desenvolvidas no laboratório 

não exigem esforço físico exaustivo, são todas situações com esforço leve a 

moderado, não são consideradas repetitivas e com rotinas sem exigências de alta 

produtividade. Vale citar dois equipamentos desenvolvidos que reduziram riscos 

ergonômicos e melhoraram as condições de trabalho dos funcionários. Foi 

construído um manipulador de cadinhos que tem a finalidade de colocar a carga de 

cadinhos no forno sem exposição do trabalhador ao calor além do esforço de 

transferir os cadinhos para o interior do forno que gera um risco ergonômico, 

conforme mostrado na Figura 16. Também foi criado um equipamento para colocar 

as lingoteiras para aquecer no forno de aquecimento e retirá-las, colocando-as na 

mesa em frente ao forno de fundição. O conjunto de 5 lingoteiras pesa em torno de 

12 kg e a colocação das mesmas dentro do forno de aquecimento conforme 

mostrado na Figura 26 exigiria esforços significativos dos trabalhadores. Também a 

retirada das mesmas do forno de aquecimento, transporte e colocação sobre a mesa 

também exige esforço físico que pode ser controlado com o uso do equipamento 

conforme mostrado na Figura 27. 

 

 

Figura 26 - Colocação das lingoteiras no forno de a quecimento  
Fonte: O autor (2015) 
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Figura 27 - Transporte das lingoteiras até o forno de fundição  
Fonte: O autor (2015) 

 
 

4.6 RECOMENDAÇÕES 

 

A partir das avaliação das APR e da quantificação dos riscos levantados por 

meio de avaliação de ruído, avaliação de agentes químicos, iluminância  e do calor 

no ambiente do laboratório, são feitas algumas recomendações  associadas aos 

agentes de risco registradas no Quadro 7 abaixo.  
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AGENTE DE RISCO RECOMENDAÇÕES 
Ruído Uso de protetor auricular 

Programa de manutenção preventiva dos equipamentos 
Programa de conservação auditiva 
Treinamento uso e manutenção de EPI’s 

Calor Uso de avental aluminizado para proteção contra riscos térmicos 
e respingos de materiais fundidos. 
Luvas para proteção contra agentes térmicos e mecânicos. 
Botas de segurança 
Treinamento manutenção e uso de EPI’s 
Ingestão constante de líquidos 

Radiação não ionizante Protetor facial refletivo para energia radiante e resistência 
mecânica contra projeção de partículas para proteção dos olhos e 
face. 
Treinamento manutenção e uso de EPI’s 

Poeiras (sílica) 
Fumos metálicos 
Produtos químicos 

Respirador facial com filtro combinado, mecânico P3 e químico 
para gases ácidos; 
Usar luva de látex natural para manuseio produtos químicos; 
Usar vestimenta de segurança 
Utilizar jaleco com mangas compridas para evitar contaminação 
da roupa e pele; o jaleco deve ser lavado diariamente. 
Uso de óculos de proteção; 
Desenvolver as atividades dentro das capelas; 
Programa de manutenção preventiva do sistema de exaustão; 
Limpeza diária do local de trabalho para evitar acúmulo de poeiras 
e contaminantes; 
Programa de proteção respiratória; 
Treinamento manutenção e uso de EPI’s 

Projeção de partículas 
Projeção de material fundido e 
materiais quentes; 
 
 

Usar protetor facial; 
Uso de avental tipo barbeiro aluminizado para proteção contra 
riscos térmicos e respingos de materiais fundidos. 
Botas de segurança 
Usar vestimenta de segurança 
Óculos de segurança 
Luvas para proteção contra agentes térmicos e mecânicos. 
Treinamento uso e manutenção de EPI’s 

Iluminância Programa de manutenção preventiva nas luminárias 
Instalar iluminação no interior das capelas 7, 8 e 10. 

Riscos ergonômicos Treinamento sobre levantamento e transporte de carga; 
Ginástica laboral 

 

Quadro 7– Recomendações 

Fonte: O autor (2015) 
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Sugestões para trabalhos futuros:  

• Fazer avaliação quantitativa para ácidos inorgânicos (ácido clorídrico e 

ácido nítrico) no laboratório químico e na sala do espectrofotômetro de 

absorção atômica; 

• Avaliar o calor radiante na operação de retirada dos cadinhos do forno de 

fundição com temperatura ambiente elevada (no verão); 

• Avaliar a eficiência de instalação de ventilação direcionada para o 

funcionário durante a operação de retirada dos cadinhos do forno de 

fundição. 
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5 CONCLUSÕES 

 

A avaliação quantitativa constatou que para o agente de risco ruído, pela 

dosimetria realizada em um funcionário do laboratório obteve-se a dose de 0,21 o 

que atende ao critério do nível de ação da NR-09 que é de 0,5. Fazendo a 

determinação do Nível de Pressão Sonora (NPS) com decibelímetro nos diversos 

ambientes de trabalho verificou-se que todos atendem a NR-15.  

A avaliação quantitativa de agentes químicos mostrou que todos atendem ao 

critério dos limites de tolerância fixados pela NR-15 e ACGIH como também ao 

critério de Nível da Ação da NR-09. 

Na atividade de fundição de amostras, a avaliação quantitativa da exposição 

ao calor demonstrou que a atividade está dentro dos limites de tolerância definidos 

pela NR-15 Anexo 3. 

A avaliação da iluminação, com luxímetro, identificou 3 pontos onde a 

iluminância medida não atende aos critérios da NBR 5413. 

Nas diversas atividades do laboratório existem riscos de acidentes avaliados 

na APR como apresentando grau de risco tolerável e trivial, que podem ser 

facilmente controlados com planejamento das atividades e conscientização dos 

funcionários. 

Pode-se concluir que de acordo com os objetivos desse trabalho os riscos 

nas atividades do laboratório de analises químicas de minerais foram identificados, 

avaliados qualitativamente pela técnica de APR e quantitativamente por técnicas 

específicas para cada agente de risco, o que permitiu conhecer a situação de saúde 

e segurança do ambiente laboral e sugerir recomendações que proporcionem a 

melhoria continua das condições de segurança e saúde ocupacional . 
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ANALISE PRELIMINAR DE RISCO - APR 
Atividade: Britagem e pulverização de amostras 

Identificação dos Riscos Avaliação dos Riscos Recomendações 
Risco Causas Consequências Freq Sev Grau Avaliação 
Ruído 

continuo ou 
intermitente 

Operação britador e 
pulverizador 

Estresse, cansaço, 
perda auditiva, surdez 

ocupacional 
5 2 10 Moderado 

Monitoramento do ruído 
Treinamento uso e manutenção de EPI’s.  
Manutenção dos equipamentos                           

Poeira (sílica 
livre 

cristalizada) 

Britagem 
pulverização, quarte 
amento de amostras 

Doença pulmonar, 
silicose 

3 5 15 Relevante 
Monitoramento ambiental de poeiras e sílica.  
Treinamento e manutenção do uso de EPI's 
Manutenção preventiva do sistema de exaustão. 

Levantamento 
de peso 

Manipulação da 
panela do 

pulverizador 

Estresse, cansaço, 
lesões 

osteomioarticulares 
2 1 2 Trivial 

Treinamento quanto aos cuidados e 
procedimentos para levantamento de pesos. 
Ginástica laboral 

Projeção 
partículas 

Operação britagem e 
pulverização 

Lesões nos olhos 2 2 4 Tolerável 
Treinamento e orientação dos funcionários quanto 
à importância da utilização óculos de proteção 

Prensagem 
membros 

Manipulação da 
panela pulverizadora 

Lesões, cortes, 
contusões em membros 

2 1 2 Trivial 
Manter o local de trabalho organizado.  
Treinamento planejamento e organização no 
trabalho. 

Queda de 
objetos 

Ferramentas, panela 
de pulverização 

Lesões, cortes, 
contusões em membros 

2 1 2 Trivial 
Manter o local de trabalho organizado. 
Treinamento importância do planejamento e 
organização no trabalho. 

Quedas no 
mesmo nível 

Piso escorregadio, 
desorganização na 

área de trabalho 
Lesões, contusões 1 1 1 Trivial 

Manter o local de trabalho limpo e organizado. 
Treinamento importância do planejamento e 
organização no trabalho. 

Choque 
elétrico 

Painéis elétricos 
abertos, falta de 
manutenção, uso 

inadequado 

Queimaduras, lesões, 
traumas, parada 

cardiorrespiratória 
 

1 3 3 Trivial 

Manter programa de manutenção da rede elétrica.  
Sinalização de segurança em painéis e redes 
elétricas.  
Treinamento quanto aos riscos com eletricidade.  
 

Iluminação 
inadequada 

Falta de 
manutenção, 

Cansaço visual, fadiga, 
estresse 

1 1 1 Trivial 
Monitoramento da iluminação.  
Programa de manutenção das luminárias.  
 

 

Quadro 8- APR da atividade de britagem e pulverizaç ão de amostras 

Fonte: O autor (2015) 
 



70 
 

 
ANALISE PRELIMINAR DE RISCO - APR 

Atividade: Preparação de amostras 
Identificação dos Riscos Avaliação dos Riscos Recomendações 

Risco Causas Consequências Freq Sev Grau Avaliação 

Poeira (sílica 
livre 

cristalizada) 

Pesagem e 
preparação de 

amostras 

Doença pulmonar, 
silicose 

3 5 15 Relevante 

Monitoramento ambiental de poeiras e sílica 
cristalizada.  
Treinamento e manutenção do uso de EPI's.  
Manutenção preventiva do sistema de exaustão. 

Inalação, 
absorção de 

produtos 
químicos 

Preparação carga de 
amostras 

Intoxicação, dermatites, 
doenças ocupacionais 

5 3 15 Relevante 
Monitoramento ambiental de chumbo e poeiras.  
Treinamento e manutenção do uso de EPI’s  
Manutenção preventiva do sistema de exaustão. 

Projeção 
partículas 

Pesagem e 
homogeneização 

amostras 

Lesões olhos, 
intoxicação, dermatites 

5 1 5 Tolerável 

Monitoramento ambiental de chumbo e poeiras 
(sílica cristalizada).  
Treinamento e manutenção do uso de EPI’s  
Manutenção preventiva do sistema de exaustão 

Sais de 
cianeto em 
amostras 

Preparação amostra Intoxicação, dermatites, 
doenças ocupacionais 

4 1 4 Tolerável 
Treinamento e manutenção do uso de EPI’s  
Treinamento planejamento e organização no 
trabalho. 

Queda de 
objetos 

Ferramentas, 
materiais 

Lesões, cortes, 
contusões em membros 

2 1 2 Trivial 
Manter o local de trabalho organizado. 
Treinamento importância do planejamento e 
organização no trabalho. 

Quedas no 
mesmo nível 

Piso escorregadio, 
desorganização na 

área de trabalho 
Lesões, contusões 1 1 1 Trivial 

Manter o local de trabalho limpo e organizado. 
Treinamento importância do planejamento e 
organização no trabalho. 

Choque 
elétrico 

Painéis elétricos 
abertos, falta de 
manutenção, uso 

inadequado 

Queimadura, lesões, 
traumas, parada 

cardiorrespiratória 
1 3 3 Trivial 

Manter programa de manutenção da rede elétrica.  
Sinalização de segurança em painéis e redes 
elétricas.  
Treinamento e orientação dos funcionários quanto 
aos riscos com eletricidade.  
 

Iluminação 
inadequada 

Falta de 
manutenção, 

Cansaço visual, fadiga, 
estresse 

1 1 1 Trivial 
Monitoramento da iluminação.  
Programa de manutenção das luminárias.  
 

Quadro 9- APR da atividade de preparação de amostra s 

Fonte: O autor (2015) 
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ANALISE PRELIMINAR DE RISCO - APR 
Atividade: Preparação da carga fundente 

Identificação dos Riscos Avaliação dos Riscos Recomendações 
Risco Causas Consequências Freq. Sev Grau Avaliação 

Poeira (sílica 
livre 

cristalizada) 

Pesagem e 
preparação da carga 

Doença pulmonar, 
silicose 

2 5 10 Moderado 

Monitoramento ambiental de poeiras e sílica 
cristalizada.  
Treinamento e manutenção do uso de EPI's.  
Manutenção preventiva do sistema de exaustão. 

Inalação, 
absorção de 

produtos 
químicos 

Pesagem 
preparação da carga 

de fundentes 

Intoxicação, dermatites, 
doenças ocupacionais 

3 5 15 Relevante 
Monitoramento ambiental de chumbo e poeiras.  
Treinamento e manutenção do uso de EPI’s  
Manutenção preventiva do sistema de exaustão. 

Projeção 
partículas 

Pesagem, 
homogeneização, 
empacotamento 

Lesões olhos, 
intoxicação, dermatites 

2 2 4 Tolerável 

Monitoramento ambiental de chumbo e poeiras 
(sílica cristalizada).  
Treinamento e manutenção do uso de EPI’s  
Manutenção preventiva do sistema de exaustão 

Levantamento 
de peso 

Manipulação dos 
baldes com produtos 

químicos 

Estresse, cansaço, 
lesões 

osteomioarticulares 
2 1 2 Trivial 

Treinamento quanto aos cuidados e 
procedimentos para levantamento de pesos. 
Ginástica laboral 

Queda de 
objetos 

Ferramentas, 
materiais 

Lesões, cortes, 
contusões em membros 

2 1 2 Trivial 
Manter o local de trabalho organizado. 
Treinamento importância do planejamento e 
organização no trabalho. 

Prensagem 
membros 

Operação do 
homogeneizador em 

V 

Lesões, cortes, 
contusões em membros 

2 1 2 Trivial 
Treinamento planejamento e organização no 
trabalho. 
Procedimento de uso do equipamento 

Choque 
elétrico 

Painéis elétricos 
abertos, falta de 
manutenção, uso 

inadequado 

Queimadura, lesões, 
traumas, parada 

cardiorrespiratória 
1 3 3 Trivial 

Manter programa de manutenção da rede elétrica.  
Sinalização de segurança em painéis e redes 
elétricas.  
Treinamento e orientação dos funcionários quanto 
aos riscos com eletricidade.  
 

Iluminação 
inadequada 

Falta de 
manutenção, 

Cansaço visual, fadiga, 
estresse 

1 1 1 Trivial 
Monitoramento da iluminação.  
Programa de manutenção das luminárias.  
 

 

Quadro 10- APR da atividade de preparação de carga fundente 

Fonte: O autor (2015) 
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ANALISE PRELIMINAR DE RISCO - APR 
Atividade: Fundição de amostras 

Identificação dos Riscos Avaliação dos Riscos Recomendações 
Risco Causas Consequências Freq Sev Grau Avaliação 
Ruído 

continuo ou 
intermitente 

Operação do forno a 
gás 

Estresse, cansaço, 
perda auditiva, surdez 

ocupacional 
1 2 2 Trivial 

Monitoramento do ruído 
Treinamento uso e manutenção de EPI’s.  
Manutenção dos equipamentos                           

Fumos 
metálicos 

Fundição das 
amostras 

Queimaduras, 
intoxicação, doenças 

ocupacionais 
3 5 15 Relevante 

Monitoramento ambiental de fumos metálicos.  
Treinamento e manutenção do uso de EPI's 
Manutenção preventiva do sistema de exaustão. 

Radiação não 
ionizante 

Forno de fundição de 
amostras 

Lesões nos olhos, 
catarata. 

2 2 4 Tolerável 
Treinamento e manutenção do uso de EPI's 
Monitoramento ambiental 

Calor Forno de fundição 

Queimaduras, aumento 
da pulsação, cansaço, 
irritação, taquicardia, 

fadiga. 

2 2 4 Tolerável 
Avaliar IBUTG no local 
Monitorar os funcionários 
Treinamento e manutenção do uso de EPI's 

Levantamento 
de peso 

Manipulação das 
lingoteiras 

Estresse, cansaço, 
lesões 

osteomioarticulares 
2 1 2 Trivial 

Treinamento quanto aos cuidados e 
procedimentos para levantamento de pesos. 
Ginástica laboral 

Prensagem 
membros 

Manipulação das 
lingoteiras 

Lesões, cortes, 
contusões em membros 

2 1 2 Trivial 
Manter o local de trabalho organizado.  
Treinamento planejamento e organização no 
trabalho. 

Queda de 
objetos 

Ferramentas, 
cadinhos, lingoteiras 

Lesões, cortes, 
contusões em membros 

2 1 2 Trivial 
Manter o local de trabalho organizado. 
Treinamento importância do planejamento e 
organização no trabalho. 

Incêndio e 
explosão 

Operação do forno a 
gás 

Lesões, contusões, 
asfixia, queimaduras 

1 3 3 Trivial 
Manter o local de trabalho limpo e organizado. 
Seguir procedimentos ligar/desligar o forno 

Choque 
elétrico 

Painéis elétricos 
abertos, falta de 
manutenção, uso 

inadequado 

Queimadura, lesões, 
traumas, parada 

cardiorrespiratória 
1 3 3 Trivial 

Manter programa de manutenção da rede elétrica.  
Sinalização de segurança em painéis e redes  
Treinamento quanto aos riscos com eletricidade.  

Iluminação 
inadequada 

Falta de 
manutenção, 

Cansaço visual, fadiga, 
estresse 1 1 1 Trivial 

Monitoramento da iluminação.  
Programa de manutenção das luminárias.  
 

 

Quadro 11- APR da atividade de fundição de amostras  

Fonte: O autor (2015) 
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ANALISE PRELIMINAR DE RISCO - APR 

Atividade: Copelação de amostras 
Identificação dos Riscos Avaliação dos Riscos Recomendações 

Risco Causas Consequências Freq Sev Grau Avaliação 

Fumos 
metálicos 

Copelação das 
amostras 

Doenças pulmonares, 
intoxicação, doença 

ocupacional 
3 5 15 Relevante 

Monitoramento ambiental de fumos metálicos.  
Treinamento e manutenção do uso de EPI's 
Manutenção preventiva do sistema de exaustão. 

Radiação não 
ionizante 

Forno de fundição de 
amostras 

Lesões nos olhos, 
catarata. 

1 2 2 Trivial 
Treinamento e manutenção do uso de EPI's 
Monitoramento ambiental 

Calor Muflas 

Queimaduras, aumento 
da pulsação, cansaço, 
irritação, taquicardia, 

fadiga. 

2 2 4 Trivial 
Treinamento de manutenção e uso de EPI's 
 

Choque 
elétrico 

Painéis elétricos 
abertos, falta de 
manutenção, uso 

inadequado 

Queimaduras, lesões, 
traumas, parada 

cardiorrespiratória 
1 3 3 Trivial 

Manter programa de manutenção da rede elétrica.  
Sinalização de segurança em painéis e redes 
elétricas.  
Treinamento aos riscos com eletricidade.  

Iluminação 
inadequada 

Falta de 
manutenção, 

Cansaço visual, fadiga, 
estresse 

1 1 1 Trivial 

Monitoramento da iluminação.  
Programa de manutenção das luminárias.  
Redimensionar o sistema de iluminação. 
 

 

Quadro 12- APR atividade de copelação 

Fonte: O autor (2015) 
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ANALISE PRELIMINAR DE RISCO - APR 
Atividade: Laboratório Químico 

Identificação dos Riscos Avaliação dos Riscos Recomendações 
Risco Causas Consequências Freq Sev Grau Avaliação 

Contato com 
cianeto sódio  

Manuseio minério e 
soluções com 

cianeto de sódio 

Dermatites, 
queimaduras, 
intoxicação 

4 1 4 Tolerável 
Treinamento de manutenção e uso de EPI's 
Seguir os procedimentos operacionais 
 

Inalação de 
Gás cianídrico 

Preparação de 
amostras de cianeto 

de sódio 

Intoxicação, tontura, 
morte 

4 1 4 Tolerável 
Treinamento de manutenção e uso de EPI's 
Seguir os procedimentos operacionais 
Manusear ácidos, cianeto sódio dentro da capela 

Ácidos e 
Vapores 
ácidos 

Digestão ácida do 
botão de prata 

Dermatites, 
queimaduras, 

intoxicação, problemas 
respiratórios 

2 1 2 Trivial 

Manter o local de trabalho organizado.  
Treinamento de manutenção e uso de EPI's 
Seguir os procedimentos operacionais 
Manusear ácidos dentro da capela 

calor 
Chapa de 

aquecimento, 
soluções aquecidas 

Queimaduras pelo calor 1 1 1 Trivial 

Manter o local de trabalho organizado.  
Treinamento de manutenção e uso de EPI's 
Seguir os procedimentos operacionais 
Manusear ácidos dentro da capela 

Produtos 
químicos 

Atividades diversas 
no laboratório 

Queimaduras com 
produtos químicos 

2 1 2 Trivial 
Treinamento de manutenção e uso de EPI’s 
Manusear produtos químicos dentro da capela 

Queda de 
objetos 

Frascos, vidros, 
materiais de uso 

lesões, cortes, 
queimaduras, contusões 

2 1 2 Trivial 
Manter o local de trabalho organizado. 
Treinamento importância do planejamento e 
organização no trabalho. 

Quedas no 
mesmo nível 

Piso escorregadio, 
desorganização na 

área de trabalho 
Lesões, contusões 1 1 1 Trivial 

Manter o local de trabalho limpo e organizado. 
Treinamento importância do planejamento e 
organização no trabalho. 

Choque 
elétrico 

Painéis elétricos 
abertos, falta de 
manutenção, uso 

inadequado 

Queimadura, lesões, 
traumas, parada 

cardiorrespiratória 
1 3 3 Trivial 

Manter programa de manutenção da rede elétrica.  
Sinalização de segurança em painéis e redes 
elétricas.  
Treinamento e orientação dos funcionários quanto 
aos riscos com eletricidade.  

Iluminação 
inadequada 

Falta de 
manutenção, 

Cansaço visual, fadiga, 
estresse 

1 1 1 Trivial 

Monitoramento da iluminação.  
Programa de manutenção das luminárias.  
Redimensionar o sistema de iluminação. 
 

Quadro 13 - APR Laboratório Químico 

Fonte: O autor (2015) 
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ANALISE PRELIMINAR DE RISCO - APR 

Atividade: Operação do espectrofotômetro de absorção atômica 
Identificação dos Riscos Avaliação dos Riscos Recomendações 

Risco Causas Consequências Freq Sev Grau Avaliação 

Contato com 
cianeto sódio  

Manuseio de 
amostras 

Dermatites, 
queimaduras, 
intoxicação 

2 1 2 Trivial 
Treinamento de manutenção e uso de EPI's 
Seguir os procedimentos operacionais 
Ligar sistema de exaustão 

Ácidos e 
Vapores 
ácidos 

Digestão ácida do 
botão de prata 

Dermatites, 
queimaduras, 

intoxicação, problemas 
respiratórios 

2 1 2 Trivial 

Manter o local de trabalho organizado.  
Treinamento de manutenção e uso de EPI's 
Seguir os procedimentos operacionais 
Ligar sistema de exaustão 

Calor 
Chama do 

equipamento 
Queimaduras pelo calor 1 2 1 Trivial 

Seguir os procedimentos operacionais 
Nunca remover a proteção do equipamento 

Queda de 
objetos 

Frascos, vidros, 
materiais de uso 

Lesões, cortes, 
queimaduras, contusões 1 1 1 Trivial 

Manter o local de trabalho organizado. 
Treinamento importância do planejamento e 
organização no trabalho. 

Quedas no 
mesmo nível 

Piso escorregadio, 
desorganização na 

área de trabalho 
Lesões, contusões 1 1 1 Trivial 

Manter o local de trabalho limpo e organizado. 
Treinamento importância do planejamento e 
organização no trabalho. 

Incêndio e 
explosão 

 

Operação do 
espectrofotômetro 

 

Lesões, contusões, 
asfixia, queimaduras 

 
1 3 3 Trivial 

Seguir procedimentos ligar/desligar o aparelho 
Manutenção do sistema de segurança e gás 
 

Choque 
elétrico 

Painéis elétricos 
abertos, falta de 
manutenção, uso 

inadequado 
 

Queimadura, lesões, 
traumas, parada 

cardiorrespiratória 
 

1 3 3 Trivial 

Manter programa de manutenção da rede elétrica.  
Sinalização de segurança em painéis e redes 
elétricas.  
Treinamento sobre riscos com eletricidade.  
 

Iluminação 
inadequada 

Falta de 
manutenção, 

Cansaço visual, fadiga, 
estresse 

1 1 1 Trivial 

Monitoramento da iluminação.  
Programa de manutenção das luminárias.  
Redimensionar o sistema de iluminação. 
 

 

Quadro 14- APR Operação do Espectrofotômetro de Abs orção Atômica 

Fonte: O autor (2015) 


