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2. Introdução
O PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), cuja obrigatoriedade da
elaboração é estabelecida pela NR-9 e pelo Manual de Saúde Ocupacional - MSO de Santa
Catarina, é parte integrante de um conjunto mais amplo das iniciativas das
empresas/instituições no campo da preservação da saúde e da integridade dos
empregados/servidores, devendo estar articulado com o disposto nas demais Normas
Regulamentadoras, em especial com o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional) previsto na NR-7 e também no Manual de Saúde Ocupacional - MSO.
3. Objetivo
O Programa de que trata a NR9 e o Manual de Saúde Ocupacional tem como objetivos a
segurança, preservação da saúde e da integridade dos servidores, por meio da
antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da 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.
4. Legislação
A NR-9 tem sua existência jurídica assegurada, em nível de legislação ordinária, através
dos artigos 176 a 178 do Capítulo V da CLT, assim como o Manual de Saúde Ocupacional
do Estado de Santa Catarina através da Lei Nº 14.609 de janeiro de 2009.
A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 7°. Inciso XXII, garante ao trabalhador
urbano e rural o exercício do trabalho dentro das condições mínimas de segurança e
higiene, conforme transcrição abaixo:
Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
XXII redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e
segurança.
Também de conforme o Decreto Nº 2.709, de 27 de outubro de 2009, o qual Institui o
Manual de Saúde Ocupacional do Servidor Público, no âmbito da administração pública
estadual direta e indireta de Santa Catarina.
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5. Responsabilidades
5.1. Da Instituição:
Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do Programa de Prevenção aos
Riscos Ambientais - PPRA/SC como sua atividade permanente;
Informar os servidores de maneira apropriada e sufi ciente sobre os riscos ambientais que
possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenir ou
limitar tais riscos e para se proteger deles;
Garantir que, na ocorrência de riscos ambientais nos locais de trabalho que coloquem em
situação de grave e iminente risco 1 (um) ou mais servidores, que possam eles interromper
de imediato as suas atividades, comunicando o fato ao superior hierárquico direto e aos
gestores do órgão para as devidas providências;
Desenvolver, no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública estadual, as
ações do Programa Estadual de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA/SC com a
participação dos servidores, sendo sua abrangência e profundidade dependentes das
características dos riscos e das necessidades de controle.
5.2. Do Servidor:
I - Colaborar e participar da implantação e execução do Programa de Prevenção aos Riscos
Ambientais - PPRA/SC;
II - Seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos no Programa de
Prevenção aos Riscos Ambientais - PPRA/SC; e
III - Informar ao seu superior hierárquico direto e aos gestores do órgão ocorrências que, a
seu julgamento, possam implicar risco à saúde dos servidores.
6. Revisão do PPRA
O programa é coordenado pela UDESC, prevendo planejamento e avaliação anual com
definição de metas, atividades, treinamentos e responsabilidades, cujo comprometimento
com os objetivos envolve todos os servidores da instituição, em todos os níveis
hierárquicos.
Os Gestores da UDESC são responsáveis pela revisão periódica do PPRA, podendo
delegar esta tarefa aos seus subordinados ou profissional habilitado.
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7. Registro e Manutenção de dados
Deverá ser mantido pelos órgãos e entidades da administração pública estadual registro
de dados estruturado de forma a constituir histórico técnico e administrativo do
desenvolvimento do Programa de Prevenção aos Riscos Ambientais - PPRA/SC, pelo
período mínimo de 20 (vinte) anos, estando sempre disponível aos servidores interessados,
ou a seus representantes, e para as autoridades competentes, conforme determinado pelos
itens 22, 22.1 e 22.2 do Manual de Saúde Ocupacional do Estado de Santa Catarina do
DECRETO Nº 2.709, de 27 de outubro de 2009 e pelo item 9.3.8.2. da NR 9 da Portaria
3.214/78
8. Divulgação dos dados
O PPRA deverá ser divulgado aos servidores e estar disponível para consulta das
autoridades em caso de fiscalização. De acordo com a NR 9 temos:
“9.2.2.1 O documento-base e suas alterações e complementações deverão ser
apresentados e discutidos na CIPA, quando existente na empresa, de acordo com a
NR-5, sendo sua cópia anexada ao livro de atas desta comissão.”
“9.2.2.2 O documento-base e suas alterações deverão estar disponíveis de modo a
proporcionar o imediato acesso às autoridades competentes.”

9. Reconhecimento e antecipação dos riscos
De acordo com o Manual de Saúde Ocupacional do Estado de Santa Catarina, consideram
se riscos ambientais os agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos
existentes em ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou
intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do servidor.
Consideram-se agentes físicos as diversas formas de energia a que possam estar expostos
os servidores, tais como ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas,
radiações ionizantes, radiações não-ionizantes, bem como o infrassom e o ultrassom.
Consideram-se agentes químicos as substâncias, compostos ou produtos que possam
penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeira, fumo, névoa, neblina,
gás ou vapor, ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser
absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão.
Consideram-se agentes biológicos as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.

SAFE – Soluções em Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente
E-mail: contato@safesst.com.br – Site:www.safesst.com.br - Telefone: 51-3557.5655

10/537

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

Consideram-se agentes ergonômicos o levantamento e transporte manual de peso,
monotonia, repetitividade de movimentos e esforços, ritmo excessivo, exigências, posturas
inadequadas de trabalho, trabalho em turnos continuados, entre outros previstos no Manual
de Saúde Ocupacional que trata da ergonomia.
Consideram-se agentes mecânicos causadores de acidentes o conduzir veículos, transitar
em áreas de tráfego de veículos, eletricidade, trabalhos em altura, escavações, máquinas
sem proteção, ferramentas ou instrumentos defeituosos ou inadequados, armazenamento
inadequado, arranjo físico inadequado, iluminação inadequada, possibilidade de incêndio
e explosão, quedas em nível, animais peçonhentos, entre outros.
9.1. Metodologia da antecipação dos riscos
•
•
•
•
•
•

Identificar fatores ambientais que possam causar alguma deficiência a saúde das
pessoas ou que agrida o meio ambiente;
Analisar causas e fatores desencadeantes;
Traçar e adotar medidas de controle e ação definindo responsabilidades;
Atuar de maneira integrada com todas as gerencias, funções e setores da instituição;
Realizar constante avaliação dos agentes ambientais e resultados atingidos, com as
medidas adotadas;
Assegurar a manutenção das condições ambientais dentro dos limites estabelecidos
pela Legislação Brasileira ou, na ausência destes, os valores de limites de exposição
ocupacional adotados pela ACGIH – American Conference of Governamental Industrial
Higyenists.
9.2. Fase de Reconhecimento

Consulta de dados existentes na instituição, tais como:
•
•
•
•
•

Levantamentos ambientais anteriores, mapas de risco, controles médicos, análises de
acidentes e análises de riscos;
Levantamento de todas as funções existentes;
Estudo dos postos de trabalho;
Inspeções em todos os locais de trabalho para identificação dos agentes de risco;
Entrevistas com servidores.
9.3. Fase de Avaliação

A Avaliação será realizada com base no Manual de Saúde Ocupacional (MSO) de Santa
Catarina do Decreto 2709/2009 e com base na NR-15 da Portaria 3.214/78 da Secretaria
de Segurança e Saúde no Trabalho (SSST), do Ministério do Trabalho ou em outras
normas (ACGIH, NIOSH, OSHA) na ausência de parâmetros pela legislação brasileira.
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10. Medidas de Controle
Deverão ser adotadas Medidas de Controle quando, em qualquer uma das fases do
Programa, os riscos identificados ou detectados se enquadrarem nas situações descritas
no item prioridades ou ultrapassarem os valores de limites de tolerância, determinados nas
normas utilizadas, respeitando-se os valores teto quando for o caso.
10.1.
Para a adoção de Medidas de Controle deve ser obedecida a seguinte
hierarquia:
1° - Medidas de caráter coletivo
2° - Medidas administrativas
3° - Medidas de caráter individual
10.1.1.

Medidas de caráter coletivo

As medidas de caráter coletivo visam agir na fonte geradora:
Eliminar ou reduzir a utilização ou formação de agentes prejudiciais à saúde;
Prevenir a liberação ou disseminação dos agentes no ambiente de trabalho;
Reduzir os níveis ou concentrações desses agentes no ambiente de trabalho.
10.1.2.

Medidas administrativas

São medidas normativas de organização do trabalho, de modo a eliminar ou reduzir a
exposição aos riscos ambientais. Como exemplo, pode-se citar o revezamento da jornada
de trabalho para reduzir tempo e exposição de cada servidor a um determinado risco.
10.1.3.

Medidas de caráter individual

São medidas que regulamentam a seleção, aquisição, distribuição, utilização, manutenção
e substituição dos equipamentos de proteção individual (EPI).
11. Monitoramento
Depois da implantação de cada medida de controle deverá ser feita nova avaliação para
verificar a eficácia das ações implementadas.
Periodicamente, deverão ser realizadas novas avaliações ambientais, bem como
acompanhamento dos registros médicos (PCMSO) para verificação da situação de controle
dos agentes físicos, químicos e biológicos nos ambientes de trabalho.
Na periodicidade de avaliações quantitativas devem ser levados em consideração eventos
que alterem as condições ambientais como mudanças em processos, de layout e
instalação de máquinas e equipamentos novos.
SAFE – Soluções em Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente
E-mail: contato@safesst.com.br – Site:www.safesst.com.br - Telefone: 51-3557.5655

12/537

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

12. Parâmetros técnicos legais
12.1.

Limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente

Para fins de NR-15, Anexos 1 e 2, o ruído industrial, de interesse para a higiene
ocupacional, possui duas classificações básicas: ruído de impacto ou ruído contínuo ou
intermitente.
Ruído de impacto: Ruído com duração inferior a um segundo, em intervalos superiores a
um segundo.
Ruído contínuo ou intermitente: Aquele que não é de impacto.
As vibrações sonoras são detectáveis quando a variação de pressão do ar atinge valores
de ordem de 2 x 105Pa, para frequências em torno de 1.000 Hz. Pode-se observar que as
frequências audíveis se encontram entre 16 e 20.000Hz, faixa chamada de
"audiofrequência". Existe uma grande variação de níveis de pressão sonora que o sistema
auditivo normal do homem saudável consegue captar.
Quando o som, que são vibrações mecânicas, se encontra na faixa de frequência superior
a 20.000 Hz, é chamado de ultrassom e, quando tem valores inferiores a 20HZ é chamado
de infrassom.
A legislação Brasileira considera como prejudicais a saúde, as atividades que implicam em
exposições a níveis de ruído, contínuo ou intermitente, acima dos limites de tolerância
fixados na Tabela I do Anexo 1 da NR - 15 da Portaria 3.214/78 transcrita baixo.
Nível de Ruído
dB(A)
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
98
100

Máxima exposição diária permissível
08 horas
07 horas
06 horas
05 horas
04 horas e 30 minutos
04 horas
03 horas e 30 minutos
03 horas
02 horas e 40 minutos
02 horas e 15 minutos
02 horas
01 hora e 45 minutos
01 hora e 15 minutos
01 hora
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102
104
105
106
108
110
112
114
115

45 minutos
35 minutos
30 minutos
25 minutos
20 minutos
15 minutos
10 minutos
08 minutos
07 minutos

A máxima exposição diária permissível apresentada na tabela acima não considera a
utilização de protetores auriculares (EPI) ou medidas coletivas de controle. Não é permitida
a exposição a níveis de ruído acima de 115 dB (A) para indivíduos que não estejam
adequadamente protegidos.
Caso ocorra, durante a jornada de trabalho, dois ou mais períodos de exposição a ruído de
diferentes níveis, contínuo ou intermitente, deve-se avaliar a exposição considerando o
tempo efetivo dela, em cada situação acústica presente no local, com o tempo permitido
pela legislação, chamado Dose de Exposição. Se a soma das seguintes frações:

C1+ C2 +.... + Cn
T1+ T2 + .... + Tn

Exceder a unidade, o valor limite de exposição deverá ser considerado ultrapassado.
C1= indica o tempo diário de exposição a um nível específico de ruído
T1= indica o tempo total de exposição permitido a este nível.
12.2.

Limites de tolerância para ruído de impacto

Este tipo de ruído se caracteriza por ser de intensidade muito alta com duração muito
pequena, menor que um segundo, em intervalos maiores que um segundo, como, por
exemplo, o disparo de uma arma, uma martelada em uma superfície metálica e a operação
de bate estaca.
Para ruídos de impacto, o limite de tolerância é de 130 dB (LINEAR), avaliado com medidor
de nível de pressão sonora operando no circuito linear e circuito de resposta para impacto.
Quando avaliado com medidor operando no circuito de compensação “C” e circuito de
resposta rápida (fast), o limite de tolerância é de 120 dB(C).
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As atividades ou operações que exponham, os servidores, 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.
12.3.

Limites de tolerância para exposição ao calor

É importante diferenciar desconforto térmico de sobrecarga térmica, uma vez que o
primeiro é um conceito mais subjetivo, dependem da sensibilidade das pessoas, grupos
étnicos, situação geográfica, climas, costumes, roupas e alimentação. O desconforto
térmico pode variar de uma região para outra, entretanto a sobrecarga não, uma vez que
a natureza humana é a mesma em qualquer parte do planeta.
É importante ressaltar que a caracterização de desconforto térmico possui abordagem
específica pela NR-17, enquanto o Anexo 3 da NR-15 trata da sobrecarga térmica visando
a caracterização de atividades e/ou operações insalubres. Os ambientes quentes
representam um dos pontos mais importantes no estudo da patologia ocupacional devido
a dois fatores:
A alta frequência de fadiga física é ocasionada por ambientes quentes. Neste aspecto cabe
chamar atenção para a alta ocorrência de indivíduos que começaram a trabalhar jovens e
saudáveis em ambientes quentes e que, depois de poucos anos, encontram-se,
anormalmente, envelhecidos e fracos.
A perda de produtividade, motivação, velocidade, precisão, continuidade e o aumento da
incidência de acidentes causados pelo desconforto térmico em ambiente quente.
A sobrecarga térmica é a quantidade de energia que o organismo deve dissipar para atingir
o equilíbrio térmico. O organismo gera calor devido à atividade celular. Este calor é
chamado de calor metabólico e é a combinação do calor gerado pelo metabolismo basal e
o resultante da atividade física. Para que o equilíbrio térmico seja mantido, a carga térmica
metabólica deve ser dissipada. O organismo, portanto, pode perder ou ganhar calor, de
acordo com as condições ambientais, através da circulação cutânea, perda de calor por
irradiação, condução ou convecção e evaporação (sudorese).
No Brasil, a NR-15 Anexo III determina a utilização do Índice de Bulbo Úmido e Termômetro
de Globo (IBUTG) para a avaliação de sobrecarga térmica. Baseado na combinação das
leituras provenientes dos termômetros de globo (tg), bulbo úmido natural (tbn) e bulbo seco
(ts), correlacionando, posteriormente, a carga térmica ambiental com a carga metabólica
do tipo de atividade exercida pelo servidor.
A NR-15 Anexo II indica dois procedimentos para o cálculo do IBUTG. Um para ambientes
internos ou externos sem carga solar e outro para ambientes externos com carga solar,
conforme abaixo:
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Ambientes internos ou externos sem carga solar
IBUTG = 0,7 tbn + 0,3 tg
Ambientes externos com carga solar
IBUTG = 0,7tbn + 0,1tbs + 0,2 tg
Onde:
tbn = temperatura de bulbo úmido natural
tg = temperatura de globo
tbs = temperatura de bulbo seco.
Os limites de tolerância, estabelecidos pelos Quadros do Anexo III da NR-15, variam de
acordo com o tipo de atividade exercida, existência de descanso no próprio local de
trabalho ou em outro local termicamente mais ameno, com o servidor em repouso ou
exercendo atividade leve.
Quadro I
Regime de Trabalho Intermitente com descanso no
próprio local de trabalho (por hora)
Trabalho contínuo

Tipo de atividade
Leve
Moderado
Até 30,0
Até 26,7

Pesado
Até 25,0

45 minutos de trabalho
15 minutos de descanso

30,01 à
30,6

26,8 à
28,0

25,1 à
25,9

30 minutos de trabalho
30 minutos de descanso

30,7 à
31,4

28,1 à
29,4

26,0 à
27,9

15 minutos de trabalho
45 minutos de descanso

31,5 à
32,2

29,5 à
31,1

28,0 à
30,0

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

Acima de
32,2

Acima de
31,2

Acima de
30,0

A determinação do tipo de atividade (leve, moderada ou pesada) é feita consultando-se o
Quadro III.
Os limites de tolerância para exposição ao calor, em regime de trabalho intermitente com
período de descanso em outro local são dados no Quadro II abaixo:
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Quadro II
M (kcal/hora)

Máximo IBUTG (°C)

175
200
250
300
350
400
450
500

30,5
30,0
28,5
27,5
26,5
26,0
25,5
25,0

Onde: M é a taxa de metabolismo média ponderada para uma hora,
determinada pela seguinte fórmula:
M=

MtxTt + Md x Td
60

Sendo:
Mt = metabolismo no local de trabalho
Md =metabolismo no local de descanso
Tt = soma dos tempos, em minutos, em que se pertence no local de trabalho
Td = soma dos tempos em minutos, em que se pertence local de descanso
_____
IBUTG é o valor IBUTG médio ponderado para uma hora determinado pela seguinte
fórmula:
_____
IBUTG = IBUTGt x Tt + IBUTGd x Td
60

Sendo:

IBUTGt = valor do IBUTG no local de trabalho
IBUTGd = valor do IBUTG no local de descanso

Os tempos Tt e Td devem ser tomados nos períodos mais desfavoráveis do
ciclo de trabalho, sendo Tt + Td = 60 minutos corridos.
As taxas Mt e Md são obtidas consultando-se o Quadro III.
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Quadro III
Tipo de Atividade

Kcal/hora

Sentado em Repouso

100

Trabalho Leve
Sentado, movimentos moderados com braços e troncos (ex.: datilografia)
Sentado, movimentos moderados com braços e pernas (ex.: dirigir)
De pé, trabalho leve, em máquina ou bancada, principalmente com braços

125
150
150

Trabalho moderado
Sentado, movimentos vigorosos com braços e pernas
De pé, trabalho leve em máquina ou bancada, com alguma movimentação
De pé, trabalho moderado em máquina ou bancada, com alguma movimentação
Em movimento intermitente de levantar-se

180
175
220
300

Trabalho Pesado
Trabalho intermitente de levantar, empurrar ou arrastar pesos (ex.: remoção com pá)
Trabalho fatigante

12.4.

440
550

Limites de tolerância para radiações ionizantes

Radiação ionizante é um agente físico sob a forma de energia que se transmite pelo
espaço, através de ondas eletromagnéticas ou que apresenta comportamento corpuscular
e, ao atingir um átomo, tem a propriedade de subdividi-lo em duas partes eletricamente
carregadas, chamadas de par iônico.
O organismo humano absorve estas radiações em maior ou menor proporção, dependendo
do tipo de emissão, seja ela, alfa, beta, gama ou raios X, provocando uma série de
alterações e lesões no seu corpo.
Este tipo de radiação pode ser encontrado de forma natural proveniente do urânio, rádio e
carbono, ou na forma artificial como é o caso dos raios X e alguns radioisótopos
especialmente preparados para aplicações hospitalares ou industriais.
As operações envolvendo radiações ionizantes devem ser exercidas somente por
profissionais qualificados, com a utilização das proteções necessárias.
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Atualmente, a Portaria 512/03 confirmou as radiações ionizantes como agente de
periculosidade. Entretanto, para a caracterização da insalubridade por exposição às
radiações ionizantes, segundo a NR-15 Anexo 5, faz-se necessário quantificar as doses
efetivas equivalentes, conforme determina a Norma CNEN – NE 301.
Três metodologias podem ser adotadas para atingir este objetivo:
•
•
•

Dosimetria
Pontual
Cálculo teórico

12.5.

Radiações não ionizantes

As radiações não ionizantes são de natureza eletromecânica. Segundo o Anexo 7 da NR15, são radiações não ionizantes as micro-ondas, ultravioletas e laser.
As radiações não ionizantes apresentam interesse do ponto de vista da higiene
ocupacional, porque os seus efeitos sobre a saúde das pessoas são, potencialmente
importantes, sendo que exposições sem controle podem levar à ocorrência de sérias lesões
ou doenças. Por outro lado, há uma proliferação de equipamentos, inclusive de uso
doméstico, que emitem radiações, tais como: fornos de micro-ondas, radares, laser,
inspeção para controle de qualidade, lâmpada ultravioleta pata eliminar germes e outros.
Ainda segundo o Anexo VII, as operações ou atividades que exponham os servidores às
radiações não ionizantes, sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres.
A melhor forma de proteção é utilizar EPI, principalmente para os olhos, no caso de
incidência das radiações ultravioleta e laser. Devem-se tomar alguns cuidados para evitar
fugas de radiação no caso de equipamentos de micro-ondas e chaves de fuga. No caso do
infravermelho, deve-se revestir os fornos ou fornalhas, que utilizem este tipo de
aquecimento, com chapas metálicas polidas ou pintura com tinta de alumínio.
Além dos óculos com lentes filtrantes (ultravioleta e infravermelho), devem ser utilizadas
também luvas, aventais, mangotes, protetores faciais e calçados e fazer, periodicamente,
exames médicos. O treinamento quanto ao uso de equipamentos de segurança e o
procedimento adequado no desempenho das tarefas são medidas importantes para evitar
exposições nocivas e acidentes.
12.6.

Vibrações

O Anexo VIII da NR-15 determina que as atividades e operações que exponham os
servidores, sem proteção adequada, às vibrações localizadas ou de corpo inteiro, serão
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caracterizadas como insalubres caso seja superado o limite de exposição ocupacional
diária a vibração de mãos e braços (VMB) correspondente a um valor de aceleração
resultante de exposição normalizada (aren) de 5 m/s².
Para vibração de corpo inteiro (VCI) caracteriza-se a condição insalubre caso sejam
superados quaisquer dos limites de exposição ocupacional diária:
a) valor da aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 1,1 m/s²;
b) valor da dose de vibração resultante (VDVR) de 21,0 m/s1,75.
A vibração é um fenômeno essencialmente semelhante ao ruído e afeta diferentes regiões
do organismo, dependendo da aceleração e comprimento de onda. Por exemplo, o sistema
tórax-abdominal é muito sensível nas frequências entre 3 e 6 Hz; o globo ocular nas
frequências entre 60 e 90 Hz; as mandíbulas e lábios nas frequências entre 200 e 300 Hz.
Em geral, as faixas de interesse vão desde 0,1 a 1.000 Hz e desde 0,1 a 100 m/s2 de
aceleração RMS.
Em trabalhos com martelo vibratório, os efeitos localizam-se, principalmente, nos membros
superiores: cotovelos, articulações, mãos e dedos. Os problemas provocados por
equipamento manual vibrante podem ser do tipo:
Ósteo-articular, tais como a artrose de cotovelo, necrose dos ossos dos dedos,
deslocamentos anatômicos, entre outros;
Problemas musculares ou angioneurológico, onde se encontra problemas como a doença
de Reynaud;
Problemas nervosos, alterando a sensibilidade táctil.
12.7.

Frio

A NR-15 no Anexo 9, estabelece que as atividades ou operações executadas no interior de
câmaras frigoríficas, ou em locais que apresentem condições similares, que exponham os
servidores ao frio, sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres.
Entre as consequências da hipotermia, podem ser citados: mal-estar geral, perda da
coordenação motora, dores nas articulações, perda de sensibilidade, lesões locais pelo frio
e, em casos extremos, morte.
Entre as medidas preventivas aos efeitos do frio, destaca-se a utilização de conjunto de
segurança, formado por calça e blusão ou jaqueta ou paletó, para proteção do tronco e
membros superiores e inferiores contra frio, luva, calçado de segurança impermeável e
isolante, meia e capuz.
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12.8.

Umidade

A NR-15 no Anexo 10 estabelece que as atividades ou operações executadas em locais
alagados ou encharcados, com umidade excessiva, capazes de produzir danos à saúde
dos servidores, sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres.
É recomendada a utilização de EPI que evite o contato do servidor com a umidade, como
calçado, conjunto de calça e blusão, capuz e luva impermeável.
12.9.

Agentes Químicos – Anexo 11 da NR15

Agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância e inspeção no
local de trabalho
Nas atividades ou operações nas quais os servidores ficam expostos a agentes químicos,
a caracterização de insalubridade ocorrerá quando forem ultrapassados os limites de
tolerância constantes do Quadro n°1 do Anexo 11da NR-15. É importante verificar que
todos os valores fixados no Quadro são válidos para absorção apenas por via respiratória.
Todos os valores fixados no Quadro n°1 como "Asfixiantes Simples" determinam que nos
ambientes de trabalho, em presença destas substâncias, a concentração mínima de
oxigênio deverá ser 18 (dezoito) por cento em volume. As situações nas quais a
concentração de oxigênio estiver abaixo deste valor serão consideradas de risco grave e
iminente.
Na coluna "VALOR TETO" estão assinalados os agentes químicos cujos limites de
tolerância não podem ser ultrapassados em momento algum da jornada de trabalho. Na
coluna "ABSORÇÃO TAMBÉM PELA PELE" estão assinalados os agentes químicos que
podem ser absorvidos, por via cutânea, portanto exigindo na sua manipulação o uso das
luvas adequadas, além do EPI necessário à proteção de outras partes do corpo.
A avaliação das concentrações dos agentes químicos através de métodos de amostragem
instantânea, de leitura direta ou não, deverá ser feita pelo menos em 10 (dez) amostragens,
para cada ponto - ao nível respiratório do servidor. Entre cada uma das amostragens
deverá haver um intervalo de, no mínimo, 20 (vinte) minutos.
Cada uma das concentrações obtidas nas referidas amostragens não deverá ultrapassar
os valores obtidos na equação que segue, sob pena de ser considerada situação de risco
grave e iminente.
Valor máximo = L.T. x F. D.
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Onde: L.T. = limite de tolerância para o agente químico, segundo o Quadro n° 1 da NR 15
Anexo 11.
F.D. = fator de desvio, segundo definido no Quadro n° 2 da NR 15 Anexo 11.
O limite de tolerância será considerado excedido quando a média aritmética das
concentrações ultrapassarem os valores fixados no Quadro n° 1.
É importante verificar que os limites de tolerância fixada no Quadro n° 1 são válidos para
jornadas de trabalho de até 48 (quarenta e oito) horas por semana, inclusive.
Para jornadas de trabalho diferentes de 48 horas devem-se calcular os limites de tolerância
específicos. Conforme determinado pela NR 9, pode-se utilizar valor da ACGIH caso estes
valores não estejam estabelecidos pela NR 15. Neste caso, deve-se calcular o limite de
tolerância para 48 horas por semana.
12.10.

Limites de tolerância para poeiras minerais

O Anexo 12 da NR 15 aplica-se a todas e quaisquer atividades nas quais os servidores
estão expostos asbestos, manganês e seus compostos e sílica livre cristalizada.
Entende-se por "exposição ao asbesto", à exposição no trabalho às fibras de asbesto
respiráveis ou poeira de asbesto em suspensão no ar originada pelo asbesto ou por
minerais, materiais ou produtos que contenham asbesto.
O limite de tolerância para as operações com manganês e seus compostos referente à
extração, tratamento, moagem, transporte do minério, ou ainda a outras operações com
exposição a poeiras do manganês ou de seus compostos é de até 5mg/m3 no ar, para
jornada de até 8 (oito) horas por dia.
O limite de tolerância para as operações com manganês e seus compostos referente à
metalurgia de minerais de manganês, fabricação de compostos de manganês, fabricação
de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais, e cerâmicas, fabricação e uso
de eletrodos de solda, fabricação de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda
outras operações com exposição a fumos de manganês ou de seus compostos é de até
1mg/m3 no ar, para jornada de até 8 (oito) horas por dia.
Para sílica livre cristalizada o limite de tolerância, expresso em milhões de partículas por
decímetro cúbico, é dado pela seguinte fórmula:
8,5
L.T. = -———————— mppdc (milhões de partículas por decímetro cúbico)
% quartzo + 10
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Esta fórmula é válida para amostras tomadas com impactador (impinger) no nível da zona
respiratória e contadas pela técnica de campo claro. A percentagem de quartzo é a
quantidade determinada através de amostras em suspensão aérea.
O limite de tolerância para poeira respirável, expresso em mg/m3, é dado pela seguinte
fórmula:
8
L.T.=———————mg/m3
% quartzo + 2
Tanto a concentração como a percentagem do quartzo, para a aplicação deste limite, deve
ser determinada a partir da porção que passa por um seletor com as características do
Quadro n° 1 do Anexo XII da NR 15.
O limite de tolerância para poeira total (respirável e não respirável), expresso em mg/m3,
é dado pela seguinte fórmula:
24
L.T.=————————mg/m3
% quartzo + 3
12.11.

Agentes Químicos – Anexo 13 da NR15

A NR-15 Anexo 13 estabelece a relação das atividades e operações envolvendo agentes
químicos, consideradas, insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de
trabalho. Excluam-se desta relação às atividades ou operações com os agentes químicos
constantes dos Anexos 11 e 12.
Entre os agentes químicos mencionados estão: arsênico, carvão, chumbo, cromo, fósforo,
hidrocarbonetos, mercúrio, silicatos, substâncias cancerígenas e benzeno, além de várias
operações e atividades.
12.12.

Agentes biológicos

O Anexo 14 da NR-15 estabelece a relação das atividades que envolvem agentes
biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.
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13. Identificação das funções e Grupos Similares de Exposição
Foram analisadas as atividades exercidas pela instituição e definidos os Grupos Similares
de Exposição (GSE):
GSE 01: Biblioteca Setorial – servidores cujas atividades são caracterizadas como
administrativas;
GSE 02: Setores de Almoxarifado – servidores cujas atividades são caracterizadas
como administrativas;
GSE 03: Coordenadoria de Transportes – servidores cujas atividades são
caracterizadas como administrativas;
GSE 04: Direção de Administração – servidores cujas atividades são caracterizadas
como administrativas;
GSE 05: Direção de Ensino de Graduação – servidores cujas atividades são
caracterizadas como administrativas;
GSE 06: Direção de Pesquisa e Pós-Graduação – servidores cujas atividades são
caracterizadas como administrativas;
GSE 07: Direção de Extensão – servidores cujas atividades são caracterizadas como
administrativas;
GSE 08: Direção Geral – servidores cujas atividades são caracterizadas como
administrativas;
GSE 09: Laboratório de Ambiência – servidores cujas atividades têm características de
ensino, pesquisa e extensão;
GSE 10: Laboratório de Análises Genéticas – DNA – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 11: Laboratório de Energia Alternativa – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 12: Laboratório de Entomologia – servidores cujas atividades têm características
de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 13: Laboratório de Fisiologia Vegetal – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
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GSE 14: Laboratório de Fisiologia Vegetal e Fitopatologia – servidores cujas
atividades têm características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 15: Laboratório de Fitopatologia / Fitossanidade – servidores cujas atividades
têm características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 16: Laboratório de Fruticultura – servidores cujas atividades têm características
de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 17: Laboratório de Genética – Didático – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 18: Laboratório de Genética e Biologia Molecular Vegetal – servidores cujas
atividades têm características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 19: Laboratório de Hidráulica, Irrigação e Drenagem – servidores cujas
atividades têm características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 20: Laboratório de Mecanização Agrícola – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 21: Laboratório de Micropropagação Vegetal – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 22: Laboratório de Sementes – servidores cujas atividades têm características de
ensino, pesquisa e extensão;
GSE 23: Laboratório de Vitivinicultura – Cantina – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 24: Biofábrica – servidores cujas atividades têm características de ensino, pesquisa
e extensão;
GSE 25: Casa de Vegetação – Pesquisa – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 26: Estação Meteorológica – servidores cujas atividades têm características de
ensino, pesquisa e extensão;
GSE 27: Horta Didática – servidores cujas atividades têm características de ensino,
pesquisa e extensão;
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GSE 28: Melhoramento de Feijão – servidores cujas atividades têm características de
ensino, pesquisa e extensão;
GSE 29: Melhoramento Genético Vegetal – Pesquisa – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 30: Museu de Entomologia – servidores cujas atividades têm características de
ensino, pesquisa e extensão;
GSE 31: Plantas e Lavoura I e II – servidores cujas atividades têm características de
ensino, pesquisa e extensão;
GSE 32: Pomar Didático – servidores cujas atividades têm características de ensino,
pesquisa e extensão;
GSE 33: Laboratório de Análise de Água e Resíduos – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 34: Laboratório de Avaliação de Impacto Ambiental – servidores cujas atividades
têm características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 35: Laboratório de Física e Instrumentação – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 36: Laboratório de Físico-Química – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 37: Laboratório de Geocomputação – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 38: Laboratório de Geotecnia e Geologia – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 39: Laboratório de Gestão e Economia Ambiental – servidores cujas atividades
têm características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 40: Laboratório de Hidráulica Ambiental – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 41: Laboratório de Hidrologia – servidores cujas atividades têm características de
ensino, pesquisa e extensão;
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GSE 42: Laboratório de Informática – servidores cujas atividades têm características de
ensino, pesquisa e extensão;
GSE 43: Laboratório de Modelagem e Simulação – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 44: Laboratório de Poluentes Atmosféricos – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 45: Laboratório de Saneamento – servidores cujas atividades têm características
de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 46: Laboratório de Silvicultura e Restauração Florestal – servidores cujas
atividades têm características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 47: Laboratório de Tecnologias Limpas – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 48: Laboratório de Toxicologia Ambiental – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 49: Laboratório de Tratamento de Água e Resíduos – servidores cujas atividades
têm características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 50: Laboratório de Botânica / Biologia – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 51: Laboratório de Dendrologia – servidores cujas atividades têm características
de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 52: Laboratório de Dendrometria – servidores cujas atividades têm características
de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 53: Laboratório de Ecologia Florestal – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 54: Floresta Didática – servidores cujas atividades têm características de ensino,
pesquisa e extensão;
GSE 55: Laboratório de Herbário – LUSC – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
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GSE 56: Laboratório de Inventário Florestal – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 57: Laboratório de Manejo e Crescimento Florestal – servidores cujas atividades
têm características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 58: Laboratório de Operações e Estradas Florestais – servidores cujas
atividades têm características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 59: Laboratório de Sementes Florestais – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 60: Laboratório de Tecnologia da Madeira I, II e III – servidores cujas atividades
têm características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 61: Laboratório de Viveiro Florestal – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 62: Laboratório de Anatomia – servidores cujas atividades têm características de
ensino, pesquisa e extensão;
GSE 63: Laboratório de Animais Silvestres – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 64: Laboratório de Fisiologia – servidores cujas atividades têm características de
ensino, pesquisa e extensão;
GSE 65: Laboratório de Histologia – servidores cujas atividades têm características de
ensino, pesquisa e extensão;
GSE 66: Laboratório de Parasitologia e Doenças Parasitárias – servidores cujas
atividades têm características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 67: Laboratório de Patologia Animal – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 68: Laboratório de Reprodução Animal – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 69: Farmacologia – servidores cujas atividades têm características de ensino,
pesquisa e extensão;
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GSE 70: Laboratório de Avicultura e Cunicultura – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 71: Laboratório de Bioquímica – Didático – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 72: Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular – Pesquisa – servidores
cujas atividades têm características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 73: Laboratório de Nutrição Animal e Bromatologia – servidores cujas atividades
têm características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 74: Laboratório de Ovinocultura – servidores cujas atividades têm características
de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 75: Laboratório de Patologia Aviária – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 76: Laboratório de Piscicultura e Apicultura – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 77: Laboratório de Suinocultura – servidores cujas atividades têm características
de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 78: Laboratório de Tecnologia de Alimentos – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 79: Fábrica de Rações – servidores cujas atividades têm características de ensino,
pesquisa e extensão;
GSE 80: Gado Leiteiro – servidores cujas atividades têm características de ensino,
pesquisa e extensão;
GSE 81: Laboratório de Análise de Solos e Calcário (Rotina) – servidores cujas
atividades têm características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 82: Laboratório de Análise Física do Solo (Rotina) – servidores cujas atividades
têm características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 83: Laboratório de Biologia Molecular Microbiana – servidores cujas atividades
têm características de ensino, pesquisa e extensão;
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GSE 84: Laboratório de Ecologia do Solo – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 85: Laboratório de Física e Manejo do Solo – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 86: Laboratório de Gênese da Mineralogia – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 87: Laboratório de Levantamento e Análise Ambiental – servidores cujas
atividades têm características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 88: Laboratório de Preparo e Amostras de Solo e Tecido Vegetal – servidores
cujas atividades têm características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 89: Laboratório de Química – servidores cujas atividades têm características de
ensino, pesquisa e extensão;
GSE 90: Laboratório de Química e Fertilidade do Solo – servidores cujas atividades
têm características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 91: Laboratório de Uso e Conservação do Solo – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 92: Laboratório Sala de Equipamentos – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 93: Almoxarifado de Reagentes – servidores cujas atividades têm características
de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 94: Casa de Vegetação (Didático) – servidores cujas atividades têm características
de ensino, pesquisa e extensão;
GSE 95: Museu de Solos de Santa Catariana – servidores cujas atividades têm
características de ensino, pesquisa e extensão.
GSE 96: Administração e Financeiro – servidores cujas atividades têm características
administrativas;
GSE 97: Secretaria (Recepção) – servidores cujas atividades têm características
administrativas;
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GSE 98: Estoque / Farmácia – servidores cujas atividades têm características
administrativas;
GSE 99: Esterilização – servidores cujas atividades têm características operacionais;
GSE 100: Bloco Cirúrgico / Centro Cirúrgico – servidores cujas atividades são voltadas
a aulas práticas;
GSE 101: Clínica de Pequenos Animais e Animais Silvestres (Ambulatórios) –
servidores cujas atividades são voltadas a aulas práticas;
GSE 102: Laboratório de Análises Clínicas e Patologia Clínica – servidores cujas
atividades são voltadas a aulas práticas;
GSE 103: Diagnóstico por Imagem – servidores cujas atividades são voltadas a aulas
práticas;
GSE 104: Clínica de Grandes Animais e Estábulo – servidores cujas atividades são
voltadas a aulas práticas.
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14. Responsável pela elaboração do PPRA

Porto Alegre, 1 de outubro de 2019.

______________________________________________________

Leandro Gomes

Gustavo Forgiarini Hamester

Mestre em Engenharia Civil
CREA: RS163899
Cel. +55 51 8424 43 37
leandro.gomes@safesst.com.br

Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/RS 199748
Tel. +55 51 3557 5655
contato@safesst.com.br

A UDESC aceita e concorda com as informações colocadas no presente PPRA.

________________________________
Representante da UDESC
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15. Identificação e Avaliação dos Riscos Ambientais

Administrativos
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15.1.

GSE 01: Biblioteca Setorial
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

01 Biblioteca Setorial
Técnico Universitário de Desenvolvimento; Técnico Universitário de Serviços
Biblioteconomista; Técnico Universitário de Serviços
Realizam atividades administrativas em geral como: Tratamento técnico dos materiais bibliográficos adquiridos por compra ou doação; Organização, acompanhamento e
operacionalização da realização do processo de compra de livros para Biblioteca; Controle de frequência e atividades desenvolvidas dos bolsistas; Emissão de relatórios para
Biblioteca Central mensalmente; Atendimento aos alunos e servidores do centro na Biblioteca; Controle do sistema que gerencia a Biblioteca .
04

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
SE (09.01.001)
Biológico
(99.999)
Levantamento e
transporte manual
de cargas ou
Ergonômico
volumes
(04.01.006)
(99.999)
Químico

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas
de controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

54,8 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Recomenda-se a utilização
de escadas que permitam
de maneira segura alcançar
locais mais altos.

NA

Problemas de
coluna, dores nos
braços e ombros

Organização de
livros e materiais
em prateleiras de
diversos níveis.

NA

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Ergonômico

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas
sentadas

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

NA

Tipo de
exposição

Resultado

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas
de controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de
coluna, tendinite em
ombros e braços

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de
todas as áreas, inclusive
áreas externas. Colocar
corrimão nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.2.

GSE 02: Setor de Almoxarifado
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

02 Setor de Almoxarifado
Técnico Universitário de Execução; Técnico Universitário de Serviço
Auxiliar Administrativo; Técnico Universitário de Serviço
Controle de estoque; Solicitação de compra de materiais; Recebimento de materiais comprados; Conferência dos materiais recebidos; Inclusão dos materiais no sistema de
controle de materiais do CIASC; Encaminhamento das notas para pagamento; Organização dos materiais no estoque; Entrega dos materiais conforme solicitação.
02

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico
Biológico

Ergonômico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Postura
sentada por
longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

54,8 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Habitual

Qualitativo

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Qualitativo

Limite de
Tolerância

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de todas
as áreas, inclusive áreas
externas. Colocar corrimão
nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.3.

GSE 03: Coordenadoria de Transportes
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

03 Coordenadoria de Transportes
Técnico Universitário de Execução
Motorista
Levar carros para manutenção nas oficinas; Check list do veículo para viagem (verificação de nível de óleo do motor, fluído de freio, pneus); Transporte de materiais; Transporte
de servidores e alunos.
02

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico
Biológico

Ergonômico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Postura
sentada por
longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

54,8 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de
coluna, tendinite
em ombros e
braços

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Habitual

Qualitativo

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

Condução de
veículos de
Ao conduzir
qualquer
veículos em vias
natureza em
urbanas e nas
vias públicas
estradas
(05.01.028)
(99.999)
SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Qualitativo

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de
todas as áreas, inclusive
áreas externas. Colocar
corrimão nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

NA

Utilizar cinto de
segurança, respeitar as leis
de trânsito, dirigir
defensivamente.

Cinto de
segurança,
profissionais
habilitados
para a função

Cortes, contusões,
fraturas,
amputações e
morte.
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15.4.

GSE 04: Direção de Administração
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

04 Direção de Administração, Almoxarifado; Compras e Licitações; Finanças e Contas; Informática; Obras; Patrimônio; Recepção e Protocolo; Recursos Humanos; Serviços
Gerais e Segurança; Diárias e Transportes.
Técnico Universitário de Suporte; Técnico Universitário de Desenvolvimento; Técnico Universitário de Execução; Técnico Universitário de Serviços
Analista de Sistemas; Analista de Suporte; Auxiliar Administrativo; Engenheiro; Técnico Universitário de Serviços
Atividades administrativas relacionadas à Direção de Administração, Almoxarifado, Compras e Licitações, Finanças e Contas, Informática, Obras, Patrimônio, Recepção e
Protocolo, Recursos Humanos, Serviços Gerais e Segurança, Diárias e Transportes, tais como uso de terminal de computador, atendimento telefônico, elaboração de
documentos, organizar e participar de reuniões, entre outras.
34

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico
Biológico

Ergonômico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Postura
sentada por
longos
períodos
(04.01.002)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

54,8 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Habitual

Qualitativo

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Agente

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de todas
as áreas, inclusive áreas
externas. Colocar corrimão
nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

(99.999)

Acidente

Legenda:

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

NA

Habitual

Qualitativo

NA

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado

SAFE – Soluções em Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente
E-mail: contato@safesst.com.br – Site:www.safesst.com.br - Telefone: 51-3557.5655

41/537

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

15.5.

GSE 05: Direção de Ensino de Graduação
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

05 Direção de Ensino de Graduação; Assistência Pedagógica de Ensino; Coordenação de Estágios; Secretaria de Ensino de Graduação;
Técnico Universitário de Suporte; Técnico Universitário de Desenvolvimento; Técnico Universitário de Execução e Professor Universitário
Auxiliar Administrativo, Assistente Administrativo, Administrador, Pedagoga e Professor Universitário
Atividades administrativas relacionadas à Direção de Ensino de Graduação, Assistência Pedagógica de Ensino, Coordenação de Estágios, Secretaria de Ensino de Graduação,
tais como uso de terminal de computador, atendimento telefônico, elaboração de documentos, organizar e participar de reuniões, entre outras.
08

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico
Biológico

Ergonômico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Postura
sentada por
longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

54,8 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Habitual

Qualitativo

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Qualitativo

Limite de
Tolerância

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de todas
as áreas, inclusive áreas
externas. Colocar corrimão
nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.6.

GSE 06: Direção de Pesquisa e Pós-Graduação
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

06 Direção de Pesquisa e Pós-Graduação; Secretaria de Pesquisa e Pós-Graduação
Técnico Universitário de Suporte; Técnico Universitário de Desenvolvimento; Técnico Universitário de Execução
Auxiliar Administrativo; Administrador; Auxiliar Administrativo
Atividades administrativas relacionadas à Direção de Pesquisa e Pós-Graduação, Secretaria de Pesquisa e Pós-Graduação, tais como uso de terminal de computador,
atendimento telefônico, elaboração de documentos, organizar e participar de reuniões, entre outras.
08

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico
Biológico

Ergonômico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Postura
sentada por
longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

54,8 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Habitual

Qualitativo

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Qualitativo

Limite de
Tolerância

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de todas
as áreas, inclusive áreas
externas. Colocar corrimão
nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.7.

GSE 07: Direção de Extensão
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

07 Direção de Extensão; Secretaria de Extensão
Técnico Universitário de Suporte; Técnico Universitário de Desenvolvimento; Técnico Universitário de Execução
Auxiliar Administrativo; Administrador; Auxiliar Administrativo
Atividades administrativas relacionadas à Direção de Extensão, Secretaria de Extensão, tais como uso de terminal de computador, atendimento telefônico, elaboração de
documentos, organizar e participar de reuniões, entre outras.
05

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico
Biológico

Ergonômico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Postura
sentada por
longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

54,8 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Habitual

Qualitativo

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Qualitativo

Limite de
Tolerância

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de todas
as áreas, inclusive áreas
externas. Colocar corrimão
nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.8.

GSE 08: Direção Geral
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

08 Direção Geral; Secretaria da Direção
Técnico Universitário de Suporte; Professor Universitário
Auxiliar Administrativo; Professor Universitário
Atividades administrativas relacionadas à Direção Geral, Secretaria da Direção, tais como uso de terminal de computador, atendimento telefônico, elaboração de documentos,
organizar e participar de reuniões, entre outras.
04

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico
Biológico

Ergonômico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Postura
sentada por
longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

54,8 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Habitual

Qualitativo

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Qualitativo

Limite de
Tolerância

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de todas
as áreas, inclusive áreas
externas. Colocar corrimão
nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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Departamento de Agronomia
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15.9.

GSE 09: Laboratório de Ambiência
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

09 Laboratório de Ambiência
Professor Universitário
Professor Universitário
Colagem de madeira; misturar cola/resina à serragem no misturador (agitador); montar estruturas de madeira e concreto; preparar argamassa de cimento e areia/pedra brita;
confecção de equipamentos/ferramentas úteis a construções de madeira e concreto; ministrar aulas práticas de pintura, reboco, salpico e construção em madeira; ministrar
aulas práticas de circuitos elétricos e pesquisa de ambiência animal.
01

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Cimento
(02.01.183)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Atividades
administrativas

Produtos
utilizados na
preparação de
argamassa

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

57,4 dB(A)

NA

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

ACGIH
TWA=1mg/m³

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
PFF2 para particulados
e luvas nitrílicas.

NA

Possíveis danos à
saúde
Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição,
problemas do
aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.
Provoca irritação à
pele Pode
provocar reações
alérgicas na pele.
Provoca lesões
oculares graves.
Pode provocar
irritação das vias
respiratórias.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Biológico

Ergonômico

Ergonômico

Agente

Sílica cristalina
(02.01.687)
(99.999)

Solventes
(thinner, aguarrás)
(02.01.064)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)
Levantamento e
transporte
manual de cargas
ou volumes
(04.01.006)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Proveniente do
cimento utilizado
na preparação
da argamassa.

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

NA

Limite de
Tolerância

ACGIH
TWA=0,025mg/m³

Nível de Ação

NA

Observações e
recomendações
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para P2 para
particulados.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico. Utilização de
Óculos ampla visão,
máscara de proteção
com filtro químico,
luva Neoprene e
calçado de segurança.

Substâncias
utilizadas em
aula

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

Diversos

NA

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

Atividades
administrativas
sentadas
Durante o
preparo de
argamassa e
montagem de
estruturas em
madeira.

NA

NA

NA

NA

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Pode causar
silicose, fibrose
pulmonar e câncer
de pulmão.

Óculos ampla
visão, máscara
de proteção
com filtro
químico,
protetor facial,
luva neoprene,
respirador,
avental couro.

Os produtos
apresentam
potencial de
irritabilidade local
(pele e vias
respiratórias).

SE

SE

NA

Problemas de
coluna, tendinite
em ombros e
braços

NA

Problemas de
coluna, tendinite
em ombros e
braços
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Acidente

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Objetos cortantes
e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Durante a
confecção de
ferramentas úteis
na construção

Queda de objetos
(05.01.014)
(99.999)

Durante a
manipulação de
madeiras,
cascalhos,
pedras, entre
outros

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de
pisos, degraus
não identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato
Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

NA

NA

Tipo de
exposição

Resultado

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

NA

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Recomenda-se manter
o uso de jalecos com
mangas longas e
calçados fechados.
Fornecer óculos de
segurança.

NA

Pode causar
cortes e
arranhões.

NA

Recomenda-se o uso
de botinas de
segurança, capacetes e
óculos de proteção.

NA

Pode causar
cortes, contusões,
fraturas e morte.

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar
os desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas escadas

NA

Riscos de
pancadas e/ou
quedas de mesmo
nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.10.

GSE 10: Laboratório de Análises Genéticas – DNA
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

10 Laboratório de Análises Genéticas – DNA
Professor Universitário
Professor Universitário
Preparo, processamento e análise de amostras de sangue e saliva, compreendendo: Manusear cartões FTA, embelecido com resíduo de sangue coletado nas diversas
comarcas do estado; Extrair e purificar amostras de sangue e saliva, utilizando materiais perfurocortantes e manuseio de reagentes químicos (lista anexa); Separar DNA
amplificado através do processo de eletroforese ou eletroforese capilar, também manuseando reagentes químicos e exposição à radiação ultravioleta; Preparar soluções de
reagentes através da manipulação de produtos químicos; Higienizar bancadas, instrumentos e equipamentos.
06

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Atividades
administrativas

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
Resultado
exposição

Habitual

Habitual

57,4 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias Dose(8)=100%

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH STEL=C2ppm

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo, taquicardia,
perigo de infarto.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador
semifacial para
gases ácidos. Luva

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Tóxico se ingerido ou
inalado, provoca
queimadura severa à
pele e dano aos
olhos (lesões oculares
graves) e danos aos
pulmões, se inalado.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Ácido bórico
(02.01.999)
(99.999)

Ácido nítrico
(02.01.042)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
Resultado
exposição

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

2 mg/m³
(fração inalável)

ACGIH TWA=2ppm
STEL=4ppm

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
de borracha
natural (látex),
nitrílica, neoprene
ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador
semifacial PFF2
para gases ácidos,
luvas de borracha
natural (látex) ou
PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador com
suprimento de ar e
facial inteira, capuz
ou capacete. Luva
de neoprene para
ácido nítrico 10%,
70% e

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Pode prejudicar a
fertilidade ou o feto.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves. Fatal
se inalado.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Acetona
(02.01.020)
(99.999)

Ácido acético
(02.01.023)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
Resultado
exposição

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

NR15 780ppm
1870mg/m³
ACGIH
TWA=(500ppm,
1186mg/m³)
STEL=(750ppm,
1780mg/m³)

NR15 8ppm ou
20mg/m³
ACGIH TWA=10ppm
STEL=15ppm

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
concentrado,
exceto fumegante.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como
fornecer respirador
PFF2 para vapores
orgânicos, luvas de
proteção (látex ou
neoprene) e
manter o
fornecimento de
óculos e macacão
para defensivos.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador
purificador de ar
para vapores
orgânicos com
peça facial inteira,
ou peça semifacial
com óculos à
prova de gás. Luva

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Provoca irritação
ocular grave. Pode
causar sonolência ou
tonturas.

Pode ser nocivo se
ingerido. Nocivo em
contato com a pele,
Câmara de
causa queimadura
fluxo laminar,
severa à pele e dano
câmara de
aos olhos (danos
exaustão, luvas
oculares graves).
de
Quando inalado pode
procedimento,
causar sintomas
óculos de
alérgicos, asma ou
segurança,
dificuldades
máscara,
respiratórias. Causa
jaleco.
dano aos órgãos:
sistema respiratório e
sangue.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
Resultado
exposição

Limite de Tolerância

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição, bem
como o
fornecimento de
respirador
semifacial para
vapores orgânicos
e luva de borracha
natural (látex),
nitrílica, neoprene
ou PVC.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Provoca irritação
ocular grave, danos
ao fígado e ao
sistema nervoso
central (por
exposição repetida
ou prolongada, se
ingerido). Pode
provocar defeitos
genéticos, irritação
das vias respiratórias,
sonolência e
vertigem. Pode
prejudicar a
fertilidade ou o feto
se ingerido.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador facial
inteiro P1 para
particulados, ou
semifacial P1 com
óculos a prova de

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.

Nível de
Ação

Observações e
recomendações
de borracha
natural (látex),
nitrílica ou
neoprene.

Químico

Químico

Álcool etílico
(Etanol)
(02.01.069)
(99.999)

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

NR15 780ppm ou
1480mg/m³
ACGIH
STEL=1000ppm

ACGIH
TWA=0,2mg/m³
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Clorofórmio
(02.01.219)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Ácido láctico
(02.01.999)
(99.999)

Substância em
concentração
>= 10% <20% (v/v),
presente na
manipulação
de corante
lactophenol.

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via cutânea

Tipo de
Resultado
exposição

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

NR15 20ppm ou
94mg/m³
ACGIH TWA=10ppm

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
gás. Consultar a o
tipo de luvas para
as diferentes
concentrações.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador
semifacial para
vapores orgânicos.
Luvas de PVA ou
vinton.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
luvas de proteção
(látex, nitrílica,
neoprene ou PVC),
e respirador
semifacial para
vapores orgânicos.
Manter o
fornecimento de
macacão para

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Tóxico se ingerido,
em contato com a
pele ou se inalado.
Causa dano aos
órgãos.

Luvas de
procedimento,
máscara,
óculos de
proteção,
jaleco e
macacão para
pulverização
de defensivos
agrícolas.

Causa irritação na
pele. Provoca lesões
oculares graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Fenol
(02.01.397)
(99.999)

Formaldeído
(Formol)
(02.01.423)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância em
concentração
>= 10% <20% (v/v),
presente na
manipulação
de corante
lactophenol.

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
Resultado
exposição

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

NR15 4ppm ou
15mg/m³
ACGIH TWA=5ppm

NR15 1,6ppm ou
2,3mg/m³
ACGIH STEL=C0,3ppm

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
pulverização e
óculos de
segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
luva de proteção
(látex, neoprene ou
PVC) e respirador
PFF2 para vapores
orgânicos. Manter
o fornecimento de
macacão para
pulverização e
óculos de
segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador
purificador de ar
para formol com
peça facial inteira,
ou peça semifacial

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Luvas de
procedimento,
máscara,
óculos de
proteção,
jaleco e
macacão para
pulverização
de defensivos
agrícolas.

Nocivo se ingerido,
em contato com a
pele ou se inalado.
Causa queimadura
severa à pele e danos
aos olhos. Suspeito
de causar defeitos
genéticos. Pode
causar dano aos
órgãos através da
exposição repetida
ou prolongada.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Tóxico se ingerido, se
inalado e em contato
com a pele. Provoca
queimadura severa à
pele e dano aos
olhos e sistema
nervoso central (este
por exposição
repetida ou
prolongada).
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Agente

Formamida
(02.01.424)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Químico

Hipoclorito de
Sódio
(02.01.063)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Químico

Hidróxido de sódio
(02.01.490)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de

Via aérea,
cutânea

Tipo de
Resultado
exposição

Habitual

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

ACGIH
TWA=10ppm

Habitual

Análise
qualitativa

AIHA
STEL=2mg/m³

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
STEL=C2mg/m³

Nível de
Ação

NA

Observações e
recomendações
com óculos à
prova de gás. Luva
de borracha
natural (látex),
nitrílica, neoprene
ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador
semifacial para
vapores orgânicos,
luva impermeável.

NA

Respirador
semifacial P1 para
particulados. Luva
de borracha
natural (látex),
nitrílica, neoprene
ou PVC.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Suspeito de causar
câncer. Pode
danificar o feto. Pode
causar danos aos
órgãos por exposição
prolongada ou
repetida.

Nocivo se ingerido.
Câmara de
Provoca queimadura
fluxo laminar,
severa à pele e danos
câmara de
aos olhos. Pode
exaustão, luvas
provocar reações
de
alérgicas na pele.
procedimento,
Quando inalado pode
óculos de
provocar sintomas
segurança,
alérgicos, de asma ou
máscara,
dificuldades
jaleco.
respiratórias.
Câmara de
Causa queimaduras
fluxo laminar,
na pele e lesões
câmara de
oculares graves.
exaustão, luvas
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Agente

Acrilamida
(02.01.051)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
Resultado
exposição

Limite de Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações
agente químico,
bem como o
fornecimento de
luva de proteção
(látex, neoprene ou
PVC) e respirador
PFF2 para vapores
orgânicos. Manter
o fornecimento de
macacão para
pulverização e
óculos de
segurança.

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
ACGIH
qualitativa TWA=0,03mg/m³(FIV)

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico.
Podem existir na
atmosfera nas 2
fases: vapor e
particulada. Para
esses casos,
recomenda-se
filtros combinados
de vapores
orgânicos e
particulados tipo
P1. Fornecer luvas
de nitrilo e óculos
de segurança.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Tóxico por ingestão.
Nocivo em contacto
com a pele.
Prejudicial se inalado.
Causa irritação na
pele. Pode causar
uma reação alérgica
na pele. Provoca
irritação ocular grave.
Pode causar defeitos
genéticos. Pode
causar câncer.
Suspeito de
prejudicar a
fertilidade. Causa
danos aos órgãos por
exposição
prolongada ou
repetida.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Agente

Álcool metílico
(Metanol)
(02.01.077)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Tipo de
Resultado
exposição

Habitual

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

NR15
156ppm ou
200mg/m³
(ocorre absorção pela
pele)
ACGIH
TWA=200ppm
STEL=250ppm

Químico

Azul de
bromofenol
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

Químico

Betamercaptoetanol
(02.01.999)

Substância
utilizada no
preparo e

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

AIHA
TLV=0,2 ppm

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador
semifacial com
suprimento de ar
(vida útil para
respirador
semifacial para
VO). Fornecer luvas
de proteção (látex,
nitrílica, neoprene
ou PVC), óculos de
segurança e
avental.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Tóxico se inalado.
Tóxico em contato
com a pele. Tóxico
por ingestão. Causa
dano aos órgãos.

NA

Recomenda-se o
uso de luvas
nitrílicas, óculos de
segurança e
respirador
semifacial PFF2, em
casos de formação
de poeira ou
névoas.

NA

A recomendação
de cartucho/filtro
para vapores

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.
Câmara de
fluxo laminar,
câmara de

Substância não
classificada como
perigosa, porém
pode causar irritação
dos olhos, vias aéreas
e pele.

Tóxico por ingestão
ou inalação. Fatal em
contato com a pele.

SAFE – Soluções em Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente
E-mail: contato@safesst.com.br – Site:www.safesst.com.br - Telefone: 51-3557.5655

62/537

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente
(99.999)

Químico

Acrilamida
(02.01.051)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Tipo de
Resultado
exposição

Habitual

Limite de Tolerância

Análise
ACGIH
qualitativa TWA=0,03mg/m³(FIV)

Nível de
Ação

NA

Observações e
recomendações
orgânicos só é
valida se existir um
plano confiável de
troca de
cartuchos/filtros
para cálculo
estimado do seu
fim de vida util.
Caso esse plano
não exista, é
recomendado o
uso de
respiradores de
adução de ar. Luva
butílica e avental
nitrílico
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico.
Podem existir na
atmosfera nas 2
fases: vapor e
particulada. Para
esses casos,
recomenda-se
filtros combinados
de vapores
orgânicos e
particulados tipo
P1. Fornecer luvas

Medidas de
controle
existentes
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Possíveis danos à
saúde
Causa irritação na
pele. Pode causar
uma reação alérgica
na pele. Provoca
lesões oculares
graves. Pode causar
danos aos órgãos por
exposição
prolongada ou
repetida.

Tóxico por ingestão.
Nocivo em contacto
com a pele.
Prejudicial se inalado.
Causa irritação na
pele. Pode causar
uma reação alérgica
na pele. Provoca
irritação ocular grave.
Pode causar defeitos
genéticos. Pode
causar câncer.
Suspeito de
prejudicar a
fertilidade. Causa
danos aos órgãos por
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
Resultado
exposição

Limite de Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

de nitrilo e óculos
de segurança.

Químico

Químico

Brometo de etídeo
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Brometo de
Cetrimônio (CTAB)
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

NA

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador
semifacial do tipo
P2 como apoio a
controles de
engenharia. Se o
respirador for o
único meio de
proteção, usa um
respirador de ar de
cobertura facial
total. Luvas de
borracha de nitrilo
e óculos de
proteção.
Recomenda-se o
fornecimento de
óculos de
segurança e luvas
nitrílicas. O uso de
respiradores
somente será
necessário se

Possíveis danos à
saúde
exposição
prolongada ou
repetida.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Perigoso se ingerido.
Fatal se inalado.
Suspeito de causar
defeitos genéticos.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,

Perigoso se ingerido.
Causa irritação na
pele. Provoca lesões
oculares graves. Pode
causar irritação
respiratória. Pode
causar danos aos
órgãos por exposição
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Nitrato de prata
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Temed
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
Resultado
exposição

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

ACGIH
(Prata e compostos)
Metal, poeira e fumos
TWA=0,1mg/m³
Compostos solúveis
como Ag
TWA=0,01mg/m³

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
houver formação
de vapores.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador
semifacial do tipo
P2 como apoio a
controles de
engenharia. Se o
respirador for o
único meio de
proteção, usa um
respirador de ar de
cobertura facial
total. Luvas de
borracha de nitrilo
e óculos de
proteção.
Recomenda-se o
uso de respirador
semifacial do tipo
P2 contra gases e
vapores orgânicos,
luvas de borracha
do tipo butila e
óculos de
segurança.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

máscara,
jaleco.

prolongada ou
repetida.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,

Prejudicial se inalado.
Perigoso se ingerido.
Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
Resultado
exposição

Limite de Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

máscara,
jaleco.

Químico

Químico

Tetrahidrofurano
(02.01.730)
(99.999)

Fenol
(02.01.397)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
presente na
solução de
Trizol.

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

NR15
156ppm ou
460mg/m³
ACGIH
TWA=50ppm
STEL=100ppm

NR15 4ppm ou
15mg/m³
ACGIH TWA=5ppm

NA

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
luvas de borracha
de butilo, óculos
de proteção e
respirador
semifacial do tipo
P2 para vapores
orgânicos.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
luva de proteção
(látex, neoprene ou
PVC) e respirador
PFF2 para vapores
orgânicos. Manter
o fornecimento de
macacão para
pulverização e

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Perigoso se ingerido.
Provoca irritação
ocular grave. Pode
causar irritação
respiratória. Suspeito
de causar câncer.

Luvas de
procedimento,
máscara,
óculos de
proteção,
jaleco e
macacão para
pulverização
de defensivos
agrícolas.

Nocivo se ingerido,
em contato com a
pele ou se inalado.
Causa queimadura
severa à pele e danos
aos olhos. Suspeito
de causar defeitos
genéticos. Pode
causar dano aos
órgãos através da
exposição repetida
ou prolongada.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Amônia
(02.01.088)
(99.999)

Formaldeído
(Formol)
(02.01.423)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
presente na
Ureia

Substância
presente na
Ureia

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
Resultado
exposição

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

NR-15 20ppm ou
14mg/m³
ACGIH
TWA=25ppm
STEL=35ppm

NR15 1,6ppm ou
2,3mg/m³
ACGIH STEL=C0,3ppm

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
óculos de
segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
luva nitrílica,
respirador facial
inteiro ou
semifacial para
amônia com
óculos de proteção
à prova de gases.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador
purificador de ar
para formol com
peça facial inteira,
ou peça semifacial
com óculos à
prova de gás. Luva
de borracha
natural (látex),

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Tóxico se inalado.
Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.

Luvas de
procedimento,
máscara,
óculos de
proteção,
jaleco e
macacão para
pulverização
de defensivos
agrícolas.

Tóxico se ingerido, se
inalado e em contato
com a pele. Provoca
queimadura severa à
pele e dano aos
olhos e sistema
nervoso central (este
por exposição
repetida ou
prolongada).
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
Resultado
exposição

Limite de Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Luvas de
procedimento,
máscara,
óculos de
proteção e
jaleco.

Doenças infecciosas e
infectocontagiosas

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

NA

Pode causar
perfurações, cortes e
arranhões.

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas e
morte.

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

nitrílica, neoprene
ou PVC.
Agentes biológicos
infecciosos e
infectocontagiosos
(bactérias, vírus,
Biológico
protozoários,
fungos, príons,
parasitas e outros)
(03.01.001)
(99.999)
Postura sentada
por longos
Ergonômico
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Acidente

Objetos cortantes
e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Acidente

Queda de objetos
(05.01.014)
(99.999)

Acidente

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Durante
análises
laboratoriais.

Via cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Durante a
manipulação
de vidrarias,
lâminas e
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Durante a
manipulação
de vidrarias e
demais objetos
do laboratório.
Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados

Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com
mangas longas e
calçados fechados.
Fornecer óculos e
luvas de
segurança.
Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de
trabalho
Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com
mangas longas e
calçados fechados.
Fornecer óculos de
segurança.
Recomenda-se o
uso de calçados
fechados e jaleco
com manga
comprida
Organizar os
móveis e utensílios,
bem como
identificar e
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
Resultado
exposição

Limite de Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

consertar os
desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas
escadas

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.11.

GSE 11: Laboratório de Energia Alternativa
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

11 Laboratório de Energia Alternativa
Professor Universitário
Professor Universitário
Realização de aulas práticas e condução de pesquisas junto a alunos da graduação; realização de atividades administrativas: preparo de aulas, preenchimento de planilhas.
02

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico
Biológico

Ergonômico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Postura
sentada por
longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

57,4 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

Atividades
administrativas
sentadas

NA

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de todas
as áreas, inclusive áreas
externas. Colocar corrimão
nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.12.

GSE 12: Laboratório de Entomologia
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

12 Laboratório de Entomologia
Professor Universitário
Professor Universitário
Criação e manipulação de insetos vivos e mortos (mariposas e moscas); elaboração de mostruários de insetos; preparo e manuseio de produtos químicos e inseticidas e
bioinseticidas; coleta de insetos a campo; realização de experimentos com insetos; condução de aulas práticas de laboratório para os acadêmicos e projetos de pesquisa e
extensão com mestrandos e doutorandos.
02

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas

Acetona
(02.01.020)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Limite de Tolerância

57,4 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h diárias
Dose(8)=100%

Análise
qualitativa

NR15 780ppm
1870mg/m³
ACGIH
TWA=(500ppm,
1186mg/m³)
STEL=(750ppm,
1780mg/m³)

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição,
problemas do
aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
fornecer respirador
PFF2 para vapores
orgânicos, luvas de
proteção (látex ou

Máscaras de
procedimento,
luvas de
procedimento
(látex) e jaleco.

Provoca irritação
ocular grave. Pode
causar sonolência
ou tonturas.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Agente

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Químico

Ácido fosfórico
(02.01.038)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Ocasional

Químico

Éter etílico
(02.01.289)

Substância
utilizada no

Via aérea,
cutânea

Ocasional

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH STEL=C2ppm

Nível de
Ação

NA

Observações e
recomendações
neoprene) e manter
o fornecimento de
óculos e macacão
para defensivos.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador semifacial
para gases ácidos.
Luva de borracha
natural (látex),
nitrílica, neoprene
ou PVC.

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=1mg/m³
STEL=3mg/m³

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador facial
inteiro P2 para
particulados. Luva
nitrílica, neoprene
ou PVC.

Análise
qualitativa

NR15
310ppm ou 940mg/m³

NA

Recomenda-se a
realização do

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Máscaras de
procedimento,
luvas de
procedimento
(látex) e jaleco.

Tóxico se ingerido
ou inalado,
provoca
queimadura
severa à pele e
dano aos olhos
(lesões oculares
graves) e danos
aos pulmões, se
inalado.

Máscaras de
procedimento,
luvas de
procedimento
(látex) e jaleco.

Máscaras de
procedimento,

Pode ser fatal se
ingerido e
penetrar nas vias
respiratórias,
causa
queimaduras na
pele e danos aos
olhos, provoca
irritação à pele,
causa lesão ocular
grave e pode
causar irritação
das vias
respiratórias.
A inalação ou
contato com o
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de Tolerância

Nível de
Ação

ACGIH
TWA=400ppm
STEL=500ppm

Químico

Álcool etílico
(Etanol)
(02.01.069)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Ocasional

Análise
qualitativa

Químico

Sulfato de cobre
(02.01.233)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e

Via aérea,
cutânea

Ocasional

Análise
ACGIH
qualitativa Fumos/TWA=0,2mg/m³

NR15 780ppm ou
1480mg/m³
ACGIH
STEL=1000ppm

Observações e
recomendações
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador semifacial
para vapores
orgânicos, luva de
proteção (nitrílica) e
óculos de segurança.

Medidas de
controle
existentes
luvas de
procedimento
(látex) e jaleco.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador semifacial
para vapores
orgânicos. Luva de
borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.

Máscaras de
procedimento,
luvas de
procedimento
(látex) e jaleco.

NA

Respirador
semifacial PFF2, luva
de proteção

Máscaras de
procedimento,
luvas de

Possíveis danos à
saúde
material pode
irritar ou provocar
queimaduras na
pele e olhos. O
fogo pode
produzir gases
irritantes,
corrosivos ou
tóxicos. Vapores
podem causar
tonturas ou asfixia.
Provoca irritação
ocular grave,
danos ao fígado e
ao sistema
nervoso central
(por exposição
repetida ou
prolongada, se
ingerido). Pode
provocar defeitos
genéticos, irritação
das vias
respiratórias,
sonolência e
vertigem. Pode
prejudicar a
fertilidade ou o
feto se ingerido.
Perigoso se
ingerido. Causa
irritação na pele.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Biológico

Agente

SE (09.01.001)
(99.999)
Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

SE

SE

Resultado

Limite de Tolerância

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

(nitrílica) e óculos de
segurança.

procedimento
(látex) e jaleco.

Provoca irritação
ocular grave.

SE

SE

SE

SE

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

NA

Problemas de
coluna, tendinite
em ombros e
braços

NA

Pode causar
perfurações,
cortes e
arranhões.

NA

Pode causar
cortes, contusões,
fraturas e morte.

NA

Riscos de
pancadas e/ou
quedas de mesmo
nível

Nível de
Ação

Poeiras e
névoas/TWA=1mg/m³

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Acidente

Objetos
cortantes e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias,
lâminas e
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Acidente

Queda de
objetos
(05.01.014)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.

NA

Acidente

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

Ergonômico

Tipo de
exposição

NA

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

SE

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas
longas e calçados
fechados. Fornecer
óculos de segurança.
Recomenda-se o uso
de calçados
fechados e jaleco
com manga
comprida
Organizar os móveis
e utensílios, bem
como identificar e
consertar os
desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas
escadas
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.13.

GSE 13: Laboratório de Fisiologia Vegetal
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

13 Laboratório de Fisiologia Vegetal
Professor Universitário
Professor Universitário
Recepção de amostras de frutos como maçã, pêra, pêssego, caqui, goiaba serrana, banana, Kiwi e ameixa, e plantas ornamentais; análise qualitativa de frutos: física, química
e bioquímica; manipulação de plantas com agrotóxico; aplicação de agroquímicos em plantas em laboratório e a campo; preparo de soluções químicas e preparo de soluções
de agroquímicos; condução de aulas práticas de laboratório para os acadêmicos e projetos de pesquisa e extensão com mestrandos e doutorandos; preparo do laboratório
para as aulas práticas; organização geral do Laboratório.
03

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

57,4 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH
STEL=C2ppm

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para gases ácidos. Luva

Luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco, capela
química.

Possíveis danos à
saúde
Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição,
problemas do
aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.
Tóxico se ingerido
ou inalado,
provoca
queimadura
severa à pele e
dano aos olhos
(lesões oculares
graves) e danos

SAFE – Soluções em Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente
E-mail: contato@safesst.com.br – Site:www.safesst.com.br - Telefone: 51-3557.5655

77/537

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Acetona
(02.01.020)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Químico

Ácido bórico
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e

Via aérea,
cutânea

Químico

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=0,2mg/m³

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 780ppm
1870mg/m³
ACGIH
TWA=(500ppm,
1186mg/m³)
STEL=(750ppm,
1780mg/m³)

NA

Habitual

Análise
qualitativa

2 mg/m³
(fração inalável)

NA

Habitual

NA

Observações e
recomendações
de borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador facial inteiro
P1 para particulados,
ou semifacial P1 com
óculos a prova de gás.
Consultar a o tipo de
luvas para as diferentes
concentrações.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
fornecer respirador
PFF2 para vapores
orgânicos, luvas de
proteção (látex ou
neoprene) e manter o
fornecimento de óculos
e macacão para
defensivos.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde
aos pulmões, se
inalado.

Luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco, capela
química.

Causa
queimaduras na
pele e lesões
oculares graves.

Luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco, capela
química.

Provoca irritação
ocular grave. Pode
causar sonolência
ou tonturas.

Luvas de
procedimento,
máscara com

Pode prejudicar a
fertilidade ou o
feto.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Formaldeído
(Formol)
(02.01.423)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Acetato de Etila
(02.01.008)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

NR15 1,6ppm ou
2,3mg/m³
ACGIH
STEL=C0,3ppm

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

NR15 310ppm ou
Análise
1090mg/m³
qualitativa
ACGIH
TWA=400ppm

Nível de Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
PFF2 para gases ácidos,
luvas de borracha
natural (látex) ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador purificador
de ar para formol com
peça facial inteira, ou
peça semifacial com
óculos à prova de gás.
Luva de borracha
natural (látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador purificador
de ar para vapores
orgânicos com peça
facial inteira, ou peça
semifacial com óculos à

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

filtro químico,
jaleco, capela
química.

Luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco, capela
química.

Tóxico se ingerido,
se inalado e em
contato com a
pele. Provoca
queimadura
severa à pele e
dano aos olhos e
sistema nervoso
central (este por
exposição repetida
ou prolongada).

Luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco, capela
química.

Pode ser nocivo se
ingerido e pode
provocar
sonolência ou
vertigem. Provoca
irritação ocular.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Agente

Acetaldeído
(Aldeído acético)
(02.01.001)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Xilenol laranja
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Sulfato de lítio
(02.01.999)
(99.999)

Substância em
concentração >=
10% - <20% (v/v),
presente na
manipulação de

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NR15
78ppm ou
140mg/m³
ACGIH
STEL=C25ppm

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco, capela
química.

Provoca irritação
ocular grave. Pode
causar irritação
respiratória.
Suspeito de causar
câncer.

NA

Em casos de formação
de poeira, recomendase o monitoramento do
agente químico e o uso
de respirador semifacial
PFF2. Fornecer luvas de
proteção impermeáveis
e óculos de segurança.

Luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco, capela
química.

Essa substância
não é classificada
como perigosa
pela ONU e nem
pela CE. Quando
em pó, em caso
de vazamento
pode causar
irritação nas
mucosas nasais.

NA

Em casos de formação
de vapores ou poeiras,
recomenda-se o
monitoramento do
agente químico e o uso

Luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,

Perigoso se
ingerido. Provoca
irritação ocular
grave.

Nível de Ação

NA

Observações e
recomendações
prova de gás. Luva de
borracha natural (látex)
ou neoprene.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador purificador
de ar para vapores
orgânicos com peça
facial inteira, ou peça
semifacial com óculos à
prova de gás. Utilizar
luvas de látex ou
neoprene.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Químico

Agente

Tungstato de
sódio
(Tungstênio –
compostos
solúveis)
(02.01.772)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
Folin-Ciocalteu
Fenólico.

Substância em
concentração >=
1% - <10% (v/v),
presente na
manipulação de
Folin-Ciocalteu
Fenólico.

Ácido fosfórico
(02.01.038)
(99.999)

Substância em
concentração >=
5% - <10% (v/v),
presente na
manipulação de
Folin-Ciocalteu
Fenólico.

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Substância em
concentração >=
1% - <5% (v/v),
presente na
manipulação de

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

ACGIH
TWA=1mg/m³
STEL=3mg/m³

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=1mg/m³
STEL=3mg/m³

Análise
qualitativa

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH
STEL=C2ppm

Nível de Ação

NA

Observações e
recomendações
de respirador semifacial
PFF2. Fornecer luvas de
proteção impermeáveis
e óculos de segurança.
Em casos de formação
de poeira, recomendase o monitoramento do
agente químico e o uso
de respirador semifacial
PFF2. Fornecer luvas de
proteção (nitrílica) e
óculos de segurança.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

jaleco, capela
química.

Luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco, capela
química.

NA

Respirador facial inteiro
P2 para particulados.
Luva nitrílica, neoprene
ou PVC.

Luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco, capela
química.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de

Luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco, capela
química.

Perigoso se
ingerido.

Pode ser fatal se
ingerido e
penetrar nas vias
respiratórias,
causa
queimaduras na
pele e danos aos
olhos, provoca
irritação à pele,
causa lesão ocular
grave e pode
causar irritação
das vias
respiratórias.
Tóxico se ingerido
ou inalado,
provoca
queimadura
severa à pele e
dano aos olhos

SAFE – Soluções em Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente
E-mail: contato@safesst.com.br – Site:www.safesst.com.br - Telefone: 51-3557.5655

81/537

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Biológico

Ergonômico

Acidente

Agente

Fluoreto de fenil
metil
(PMSF)
(02.01.999)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)
Objetos
cortantes e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
Folin-Ciocalteu
Fenólico.

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

SE

SE

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Durante a
manipulação de
vidrarias, lâminas
e bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações
respirador semifacial
para gases ácidos. Luva
de borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial do
tipo P2 como apoio a
controles de
engenharia. Fornecer
luvas de borracha de
nitrilo e óculos de
proteção.

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

NA

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

NA

Recomenda-se manter
o uso de jalecos com
mangas longas e
calçados fechados.
Fornecer óculos de
segurança.

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde
(lesões oculares
graves) e danos
aos pulmões, se
inalado.

Luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco, capela
química.

Tóxico por
ingestão. Causa
queimaduras na
pele e lesões
oculares graves.

SE

SE

NA

Problemas de
coluna, tendinite
em ombros e
braços

NA

Pode causar
perfurações,
cortes e
arranhões.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Acidente

Legenda:

Agente

Queda de
objetos
(05.01.014)
(99.999)

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.
Desníveis de
pisos, degraus
não identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

NA

Tipo de
exposição

Resultado

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Recomenda-se o uso
de calçados fechados e
jaleco com manga
comprida

NA

Pode causar
cortes, contusões,
fraturas e morte.

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar
os desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas externas.
Colocar corrimão nas
escadas

NA

Riscos de
pancadas e/ou
quedas de mesmo
nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.14.

GSE 14: Laboratório de Fisiologia Vegetal e Fitopatologia – Didático
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

14 Laboratório de Fisiologia Vegetal e Fitopatologia – Didático
Professor Universitário
Professor Universitário
Recepção de amostras de frutos como maçã, pêra, pêssego, caqui, goiaba serrana, banana, Kiwi e ameixa, e plantas ornamentais; análise qualitativa de frutos: física, química
e bioquímica; manipulação de plantas com agrotóxico; aplicação de agroquímicos em plantas em laboratório e a campo; preparo de soluções químicas e preparo de soluções
de agroquímicos; condução de aulas práticas de laboratório para os acadêmicos e projetos de pesquisa e extensão com mestrandos e doutorandos.
02

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas

Acetona
(02.01.020)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Limite de
Tolerância

57,4 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

Análise
qualitativa

NR15 780ppm
1870mg/m³
ACGIH
TWA=(500ppm,
1186mg/m³)
STEL=(750ppm,
1780mg/m³)

Nível de Ação

Observações e
recomendações

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
fornecer respirador PFF2
para vapores orgânicos,
luvas de proteção (látex ou
neoprene) e manter o

Medidas
de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

NA

Provoca irritação
ocular grave. Pode
causar sonolência
ou tonturas.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Ácido bórico
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH
STEL=C2ppm

NA

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=0,2mg/m³

NA

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

2 mg/m³
(fração inalável)

NA

Observações e
recomendações
fornecimento de óculos e
macacão para defensivos.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial para
gases ácidos. Luva de
borracha natural (látex),
nitrílica, neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador facial inteiro P1
para particulados, ou
semifacial P1 com óculos a
prova de gás. Consultar a
o tipo de luvas para as
diferentes concentrações.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial PFF2
para gases ácidos, luvas de

Medidas
de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Tóxico se ingerido
ou inalado, provoca
queimadura severa
à pele e dano aos
olhos (lesões
oculares graves) e
danos aos pulmões,
se inalado.

NA

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.

NA

Pode prejudicar a
fertilidade ou o
feto.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Formaldeído
(Formol)
(02.01.423)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Acetaldeído
(Aldeído acético)
(02.01.001)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Químico

Acetato de Etila
(02.01.008)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de

Via aérea,
cutânea

Químico

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Análise
qualitativa

NR15 1,6ppm ou
2,3mg/m³
ACGIH
STEL=C0,3ppm

Habitual

Análise
qualitativa

NR15
78ppm ou
140mg/m³
ACGIH
STEL=C25ppm

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 310ppm ou
1090mg/m³
ACGIH
TWA=400ppm

Habitual

Nível de Ação

NA

NA

NA

Observações e
recomendações
borracha natural (látex) ou
PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador purificador de
ar para formol com peça
facial inteira, ou peça
semifacial com óculos à
prova de gás. Luva de
borracha natural (látex),
nitrílica, neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador purificador de
ar para vapores orgânicos
com peça facial inteira, ou
peça semifacial com
óculos à prova de gás.
Utilizar luvas de látex ou
neoprene.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente

Medidas
de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Tóxico se ingerido,
se inalado e em
contato com a pele.
Provoca
queimadura severa
à pele e dano aos
olhos e sistema
nervoso central
(este por exposição
repetida ou
prolongada).

NA

Provoca irritação
ocular grave. Pode
causar irritação
respiratória.
Suspeito de causar
câncer.

NA

Pode ser nocivo se
ingerido e pode
provocar
sonolência ou
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Biológico

Ergonômico

Acidente

Agente

Xilenol laranja
(02.01.999)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)
Objetos cortantes
e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas
de
controle
existentes

químico, bem como o
fornecimento de
respirador purificador de
ar para vapores orgânicos
com peça facial inteira, ou
peça semifacial com
óculos à prova de gás.
Luva de borracha natural
(látex) ou neoprene.

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Durante a
manipulação de
vidrarias, lâminas
e bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

vertigem. Provoca
irritação ocular.

Essa substância não
é classificada como
perigosa pela ONU
e nem pela CE.
Quando em pó, em
caso de vazamento
pode causar
irritação nas
mucosas nasais.

Em casos de formação de
poeira, recomenda-se o
monitoramento do agente
químico e o uso de
respirador semifacial PFF2.
Fornecer luvas de
proteção impermeáveis e
óculos de segurança.
SE

SE

Possíveis danos à
saúde

SE

SE

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de
coluna, tendinite
em ombros e
braços

NA

Recomenda-se manter o
uso de jalecos com
mangas longas e calçados
fechados. Fornecer óculos
de segurança.

NA

Pode causar
perfurações, cortes
e arranhões.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Acidente

Legenda:

Agente

Queda de objetos
(05.01.014)
(99.999)

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.
Desníveis de
pisos, degraus
não identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

NA

Habitual

NA

Habitual

Resultado

Limite de
Tolerância

Análise
qualitativa

NA

Análise
qualitativa

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas
de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Recomenda-se o uso de
calçados fechados e jaleco
com manga comprida

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas
e morte.

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de
todas as áreas, inclusive
áreas externas. Colocar
corrimão nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.15.

GSE 15: Laboratório de Fitopatologia / Fitossanidade
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

15 Laboratório de Fitopatologia / Fitossanidade
Professor Universitário
Professor Universitário
Recebimento de amostras de sementes, raízes, frutos, folhas para análise; cultura de fungos (meios de cultura), isolamento, catalogação, manuseio e armazenamento de
fungos; preparação de lâminas; diagnose de doenças; realização de testes de aplicabilidade agronômica (aplicação de defensivos em campo e acompanhamento da evolução
dos fungos); tratamento de sementes com produtos químicos (defensivos agrícolas); preparo de reagentes químicos; condução de projetos de extensão e pesquisa junto aos
acadêmicos do CAV e mestrandos e doutorandos; realização de aulas práticas com estudantes de graduação.
02

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Atividades
administrativas

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

57,4 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH
STEL=C2ppm

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador semifacial
para gases ácidos.
Luva de borracha
natural (látex),

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas do
aparelho digestivo,
taquicardia, perigo de
infarto.

Luvas de
procedimento,
avental. capela

de exaustão de
gazes e capela
de fluxo
laminar com
raio UV.

Tóxico se ingerido ou
inalado, provoca
queimadura severa à
pele e dano aos olhos
(lesões oculares
graves) e danos aos
pulmões, se inalado.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Formaldeído
(Formol)
(02.01.423)
(99.999)

Álcool etílico
(Etanol)
(02.01.069)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NR15 1,6ppm ou
2,3mg/m³
ACGIH
STEL=C0,3ppm

NR15 780ppm
ou 1480mg/m³
ACGIH
STEL=1000ppm

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
nitrílica, neoprene ou
PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador
purificador de ar
para formol com
peça facial inteira, ou
peça semifacial com
óculos à prova de
gás. Luva de
borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição, bem
como o
fornecimento de
respirador semifacial
para vapores
orgânicos e luva de
borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.

Medidas de
controle
existentes

Luvas de
procedimento,
avental. capela

de exaustão de
gazes e capela
de fluxo
laminar com
raio UV.

Luvas de
procedimento,
avental. capela

de exaustão de
gazes e capela
de fluxo
laminar com
raio UV.

Possíveis danos à
saúde

Tóxico se ingerido, se
inalado e em contato
com a pele. Provoca
queimadura severa à
pele e dano aos olhos
e sistema nervoso
central (este por
exposição repetida ou
prolongada).

Provoca irritação
ocular grave, danos ao
fígado e ao sistema
nervoso central (por
exposição repetida ou
prolongada, se
ingerido). Pode
provocar defeitos
genéticos, irritação das
vias respiratórias,
sonolência e vertigem.
Pode prejudicar a
fertilidade ou o feto se
ingerido.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Acetona
(02.01.020)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Iodeto de potássio
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Glutaraldeído
ativado e não
ativado
(02.01.452)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Habitual

Resultado

Limite de
Tolerância

Análise
qualitativa

NR15 780ppm
1870mg/m³
ACGIH
TWA=(500ppm,
1186mg/m³)
STEL=(750ppm,
1780mg/m³)

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites
de exposição
ocupacional.

Análise
qualitativa

ACGIH
STEL=C0,05ppm

Nível de
Ação

NA

NA

NA

Observações e
recomendações
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
fornecer respirador
PFF2 para vapores
orgânicos, luvas de
proteção (látex ou
neoprene) e manter
o fornecimento de
óculos e macacão
para defensivos.
Em caso de
formação de pó,
recomenda-se o uso
de respirador
semifacial PFF2;
utilizar luvas nitrílicas
e óculos de proteção
de ampla visão.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador
purificador de ar
para vapores
orgânicos com peça
facial inteira, ou peça

Medidas de
controle
existentes

Luvas de
procedimento,
avental. capela

de exaustão de
gazes e capela
de fluxo
laminar com
raio UV.

Capela de fluxo
laminar com
Raios UV,
máscara, touca,
jaleco
(particular),
propé.

Luvas de
procedimento,
avental. capela

de exaustão de
gazes e capela
de fluxo
laminar com
raio UV.

Possíveis danos à
saúde

Provoca irritação
ocular grave. Pode
causar sonolência ou
tonturas.

Provoca irritação
ocular grave.

Tóxico por ingestão.
Fatal se inalado. Causa
queimaduras na pele e
lesões oculares graves.
Pode causar uma
reação alérgica na
pele. Pode causar
sintomas de alergia ou
asma ou dificuldades
respiratórias se

SAFE – Soluções em Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente
E-mail: contato@safesst.com.br – Site:www.safesst.com.br - Telefone: 51-3557.5655

91/537

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

semifacial com
óculos à prova de
gás, ambos
combinados com
filtro P1 para
particulados.
Fornecer luva de
proteção (látex,
nitrílica ou PVC).

Químico

Químico

Químico

Sulfato de zinco
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Cloreto de potássio
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Ácido láctico
(02.01.999)
(99.999)

Substância em
concentração
>= 10% - <20%
(v/v), presente
na manipulação

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Via cutânea

Habitual

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites
de exposição
ocupacional.

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites
de exposição
ocupacional.

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites
de exposição
ocupacional.

NA

Recomenda-se o
fornecimento de
luvas nitrílicas e
óculos de proteção.
Em caso de
formação de poeira,
utilizar respirador
semifacial PFF2.

NA

Recomenda-se o
fornecimento de
óculos e luvas de
proteção.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de

Possíveis danos à
saúde
inalado. Pode causar
irritação respiratória.

Luvas de
procedimento,
avental. capela

de exaustão de
gazes e capela
de fluxo
laminar com
raio UV.
Luvas de
procedimento,
avental. capela

de exaustão de
gazes e capela
de fluxo
laminar com
raio UV.
Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e
macacão para

Perigoso se ingerido.
Provoca lesões
oculares graves.

Esta substância não é
classificada como
perigosa de acordo
com a diretiva
67/548/CEE.

Causa irritação na
pele. Provoca lesões
oculares graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
de corante
lactophenol.

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Químico

Fenol
(02.01.397)
(99.999)

Substância em
concentração
>= 10% - <20%
(v/v), presente
na manipulação
de corante
lactophenol.

Via aérea,
cutânea

Biológico

Agentes biológicos
infecciosos e
infectocontagiosos
(bactérias, vírus,
protozoários,

Durante análises
laboratoriais.

Via cutânea

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 4ppm ou
15mg/m³
ACGIH
TWA=5ppm

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Observações e
recomendações
luvas de proteção
(látex, nitrílica,
neoprene ou PVC), e
respirador semifacial
para vapores
orgânicos. Manter o
fornecimento de
macacão para
pulverização e
óculos de segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
luva de proteção
(látex, neoprene ou
PVC) e respirador
PFF2 para vapores
orgânicos. Manter o
fornecimento de
macacão para
pulverização e
óculos de segurança.
Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas
longas e calçados
fechados. Fornecer
óculos e luvas de
segurança.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

pulverização de
defensivos
agrícolas.

Nocivo se ingerido,
em contato com a
Luvas de
pele ou se inalado.
procedimento,
Causa queimadura
máscara, óculos
severa à pele e danos
de proteção,
aos olhos. Suspeito de
jaleco e
causar defeitos
macacão para
genéticos. Pode causar
pulverização de
dano aos órgãos
defensivos
através da exposição
agrícolas.
repetida ou
prolongada.

NA

Doenças infecciosas e
infectocontagiosas
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente
fungos, príons,
parasitas e outros)
(03.01.001)
(99.999)
Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Habitual

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros e
braços

NA

Pode causar
perfurações, cortes e
arranhões.

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas e
morte.

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Acidente

Objetos cortantes
e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias,
lâminas e
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Acidente

Queda de objetos
(05.01.014)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Acidente

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Ergonômico

Legenda:

NA

Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas
longas e calçados
fechados. Fornecer
óculos de segurança.
Recomenda-se o uso
de calçados
fechados e jaleco
com manga
comprida
Organizar os móveis
e utensílios, bem
como identificar e
consertar os
desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas
escadas

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.16.

GSE 16: Laboratório de Fruticultura
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

16 Laboratório de Fruticultura
Professor Universitário
Professor Universitário
Realização de aulas práticas para alunos do Curso de Agronomia e Engenharia Florestal, orientação e coordenação de projetos de pesquisa e/ou extensão junto a alunos do
programa de pós-graduação; análise físico-química e de conservação de frutas, ramos e folhas (maçãs, peras, pêssegos) envolvendo: recepção das amostras, corte, coloração,
leitura visual e titulação; preparo de soluções e reagentes químicos (fitorreguladores); atividades em campo: aplicação de fungicidas e fitorreguladores; roçadas, poda,
medidas, colheita, escada.
05

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas

Nitrato de
potássio
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

57,4 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias Dose(8)=100%

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

Nível de
Ação

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

Recomenda-se a
utilização de óculos
de segurança, luva
nitrílica e respirador
PFF1.

Respirador
semifacial
com filtro
químico
para vapores
orgânicos
com carvão
ativado,
luvas de

Pode causar irritação
nos olhos, pele e no
trato respiratório.

Observações e
recomendações

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Cloreto de
potássio
(02.01.999)
(99.999)

Álcool etílico
(Etanol)
(02.01.069)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

NR15 780ppm ou
1480mg/m³
ACGIH
STEL=1000ppm

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

NA

Recomenda-se o
fornecimento de
óculos e luvas de
proteção.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição, bem como
o fornecimento de
respirador semifacial
para vapores
orgânicos e luva de
borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

borracha
(látex) e
jaleco.
Respirador
semifacial
com filtro
químico
Esta substância não é
para vapores
classificada como
orgânicos
perigosa de acordo
com carvão
com a diretiva
ativado,
67/548/CEE.
luvas de
borracha
(látex) e
jaleco.
Provoca irritação
ocular grave, danos
Respirador
ao fígado e ao
semifacial
sistema nervoso
com filtro
central (por
químico
exposição repetida
para vapores
ou prolongada, se
orgânicos
ingerido). Pode
com carvão
provocar defeitos
ativado,
genéticos, irritação
luvas de
das vias respiratórias,
borracha
sonolência e
(látex) e
vertigem. Pode
jaleco.
prejudicar a
fertilidade ou o feto
se ingerido.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Agente

Acetona
(02.01.020)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Químico

Hidróxido de
sódio
(02.01.490)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Químico

Formaldeído
(Formol)
(02.01.423)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

NR15 780ppm
1870mg/m³
ACGIH
TWA=(500ppm,
1186mg/m³)
STEL=(750ppm,
1780mg/m³)

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
STEL=C2mg/m³

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 1,6ppm ou
2,3mg/m³
ACGIH STEL=C0,3ppm

Nível de
Ação

NA

NA

NA

Observações e
recomendações
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
fornecer respirador
PFF2 para vapores
orgânicos, luvas de
proteção (látex ou
neoprene) e manter o
fornecimento de
óculos e macacão
para defensivos.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de luva
de proteção (látex,
neoprene ou PVC) e
respirador PFF2 para
vapores orgânicos.
Manter o
fornecimento de
macacão para
pulverização e óculos
de segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Respirador
semifacial
com filtro
químico
para vapores
orgânicos
com carvão
ativado,
luvas de
borracha
(látex) e
jaleco.

Provoca irritação
ocular grave. Pode
causar sonolência ou
tonturas.

Respirador
semifacial
com filtro
químico
para vapores
orgânicos
com carvão
ativado,
luvas de
borracha
(látex) e
jaleco.

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.

Respirador
semifacial
com filtro
químico

Tóxico se ingerido, se
inalado e em contato
com a pele. Provoca
queimadura severa à
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de Tolerância

Nível de
Ação

Clorofórmio
(02.01.219)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 20ppm ou
94mg/m³
ACGIH TWA=10ppm

NA

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH STEL=C2ppm

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

químico, bem como o para vapores
pele e dano aos
fornecimento de
orgânicos
olhos e sistema
respirador purificador com carvão nervoso central (este
de ar para formol com
ativado,
por exposição
peça facial inteira, ou
luvas de
repetida ou
peça semifacial com
borracha
prolongada).
óculos à prova de gás.
(látex) e
Luva de borracha
jaleco.
natural (látex),
nitrílica, neoprene ou
PVC.
Respirador
Recomenda-se a
semifacial
realização do
com filtro
monitoramento de
químico
Tóxico se ingerido,
exposição ao agente para vapores
em contato com a
químico, bem como o
orgânicos
pele ou se inalado.
fornecimento de
com carvão
Causa dano aos
respirador semifacial
ativado,
órgãos.
para vapores
luvas de
orgânicos. Luvas de
borracha
PVA ou vinton.
(látex) e
jaleco.
Recomenda-se a
Respirador
Tóxico se ingerido ou
realização do
semifacial
inalado, provoca
monitoramento de
com filtro
queimadura severa à
exposição ao agente
químico
pele e dano aos
químico, bem como o para vapores
olhos (lesões
fornecimento de
orgânicos
oculares graves) e
respirador semifacial
com carvão
danos aos pulmões,
para gases ácidos.
ativado,
se inalado.
Luva de borracha
luvas de
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Ácido láctico
(02.01.999)
(99.999)

Substância em
concentração
>= 10% - <20%
(v/v), presente
na manipulação
de corante
lactophenol.

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Limite de Tolerância

Nível de
Ação

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=0,2mg/m³

NA

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

natural (látex),
borracha
nitrílica, neoprene ou
(látex) e
PVC.
jaleco.
Recomenda-se a
realização do
Respirador
monitoramento de
semifacial
exposição ao agente
com filtro
químico, bem como o
químico
fornecimento de
para vapores
respirador facial
orgânicos
inteiro P1 para
com carvão
particulados, ou
ativado,
semifacial P1 com
luvas de
óculos a prova de gás.
borracha
Consultar a o tipo de
(látex) e
luvas para as
jaleco.
diferentes
concentrações.
Recomenda-se a
realização do
Respirador
monitoramento de
semifacial
exposição ao agente
com filtro
químico, bem como o
químico
fornecimento de luvas para vapores
de proteção (látex,
orgânicos
nitrílica, neoprene ou com carvão
PVC), e respirador
ativado,
semifacial para
luvas de
vapores orgânicos.
borracha
Manter o
(látex) e
fornecimento de
jaleco.
macacão para

Possíveis danos à
saúde

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.

Causa irritação na
pele. Provoca lesões
oculares graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de Tolerância

Nível de
Ação

Fenol
(02.01.397)
(99.999)

Substância em
concentração
>= 10% - <20%
(v/v), presente
na manipulação
de corante
lactophenol.

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 4ppm ou
15mg/m³
ACGIH TWA=5ppm

NA

Químico

Ácido bórico
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

2 mg/m³
(fração inalável)

NA

Químico

Ácido perclórico
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites de

NA

Químico

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

pulverização e óculos
de segurança.
Recomenda-se a
realização do
Respirador
Nocivo se ingerido,
monitoramento de
semifacial
em contato com a
exposição ao agente
com filtro
pele ou se inalado.
químico, bem como o
químico
Causa queimadura
fornecimento de luva
para vapores severa à pele e danos
de proteção (látex,
orgânicos
aos olhos. Suspeito
neoprene ou PVC) e
com carvão
de causar defeitos
respirador PFF2 para
ativado,
genéticos. Pode
vapores orgânicos.
luvas de
causar dano aos
Manter o
borracha
órgãos através da
fornecimento de
(látex) e
exposição repetida
macacão para
jaleco.
ou prolongada.
pulverização e óculos
de segurança.
Recomenda-se a
Respirador
realização do
semifacial
monitoramento de
com filtro
exposição ao agente
químico
químico, bem como o para vapores
fornecimento de
orgânicos
Pode prejudicar a
respirador semifacial
com carvão fertilidade ou o feto.
PFF2 para gases
ativado,
ácidos, luvas de
luvas de
borracha natural
borracha
(látex) ou PVC.
(látex) e
jaleco.
Recomenda-se a
Respirador Perigoso se ingerido.
realização do
semifacial
Causa queimaduras
monitoramento de
com filtro
na pele e lesões
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Ácido periódico
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Iodeto de
potássio
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de Tolerância

Nível de
Ação

exposição
ocupacional.

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Habitual

Habitual

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para vapores
orgânicos e gases
ácidos, luva nitrílica,
neoprene ou PVC.

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

NA

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

NA

químico
oculares graves. Pode
para vapores
causar danos aos
orgânicos
órgãos por exposição
com carvão
prolongada ou
ativado,
repetida.
luvas de
borracha
(látex) e
jaleco.
Respirador
semifacial
com filtro
químico
Recomenda-se o
para vapores
Causa queimadura
fornecimento de luvas
orgânicos
severa à pele e danos
de borracha de nitrilo com carvão
aos olhos.
e protetor facial.
ativado,
luvas de
borracha
(látex) e
jaleco.
Respirador
semifacial
Em caso de formação
com filtro
de pó, recomenda-se
químico
o uso de respirador
para vapores
Provoca irritação
semifacial PFF2;
orgânicos
ocular grave.
utilizar luvas nitrílicas
com carvão
e óculos de proteção
ativado,
de ampla visão.
luvas de
borracha
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Éter etílico
(02.01.289)
(99.999)

Glutaraldeído
ativado e não
ativado
(02.01.452)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Limite de Tolerância

NR15
310ppm ou 940mg/m³
Análise
ACGIH
qualitativa
TWA=400ppm
STEL=500ppm

Análise
qualitativa

ACGIH
STEL=C0,05ppm

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes
(látex) e
jaleco.
Respirador
semifacial
com filtro
químico
para vapores
orgânicos
com carvão
ativado,
luvas de
borracha
(látex) e
jaleco.

Possíveis danos à
saúde

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para vapores
orgânicos, luva de
proteção (nitrílica) e
óculos de segurança.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
Tóxico por ingestão.
exposição ao agente
Respirador
Fatal se inalado.
químico, bem como o
semifacial
Causa queimaduras
fornecimento de
com filtro
na pele e lesões
respirador purificador
químico
oculares graves. Pode
de ar para vapores
para vapores
causar uma reação
orgânicos com peça
orgânicos
alérgica na pele.
facial inteira, ou peça com carvão
Pode causar
semifacial com óculos
ativado,
sintomas de alergia
à prova de gás,
luvas de
ou asma ou
ambos combinados
borracha
dificuldades
com filtro P1 para
(látex) e
respiratórias se
particulados. Fornecer
jaleco.
inalado. Pode causar
luva de proteção
irritação respiratória.
(látex, nitrílica ou
PVC).

Provoca irritação
ocular grave.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Peróxido de
hidrogênio
>=70%
(02.01.641)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Fluazinam
(02.01.999)
(99.999)

Substância em
concentração de
500g/L,
presente na
manipulação de
Frowncide.

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Limite de Tolerância

Nível de
Ação

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=1ppm

NA

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
Respirador
químico, bem como o
semifacial
fornecimento de
com filtro
respirador purificador
Perigoso se ingerido.
químico
de ar para vapores
Causa queimaduras
para vapores
orgânicos com peça
na pele e lesões
orgânicos
facial inteira, ou peça
oculares graves.
com carvão
semifacial com óculos
Prejudicial se inalado.
ativado,
à prova de gás, luva
Pode causar irritação
luvas de
de borracha natural
respiratória.
borracha
(látex), nitrílica,
(látex) e
neoprene ou PVC.
jaleco.
Manter o
fornecimento de
macacão para
pulverização.
Respirador
Recomenda-se o
semifacial
fornecimento de
com filtro
Prejudicial se inalado.
respirador semifacial
químico
Causa irritação na
com filtro de carvão para vapores
pele. Pode causar
ativado, óculos de
orgânicos
uma reação alérgica
segurança ou protetor com carvão
na pele. Provoca
facial, luvas de
ativado,
lesões oculares
proteção e avental
luvas de
graves. Suspeito de
impermeáveis e bota
borracha
danificar o feto.
de borracha.
(látex) e
jaleco.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Iprodiona
(02.01.999)
(99.999)

Substância em
concentração de
500g/Kg,
presente na
manipulação de
Rovral.

Caulinita
(02.01.999)
(99.999)

Substância em
concentração
>200 –
500mg/Kg,
presente na
manipulação de
Rovral.

Via aérea,
cutânea

Difenoconazol
(02.01.999)
(99.999)

Substância em
concentração
>= 20 - < 25%
(v/v), presente
na manipulação
de Score.

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de Tolerância

Nível de
Ação

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

NA

Habitual

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

NA

Habitual

Análise
qualitativa

TWA=8mg/m³

NA

Habitual

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Respirador
semifacial
Suspeito de causar
Recomenda-se o
com filtro
câncer (via estadual
fornecimento de
químico
de exposição, se
respirador semifacial para vapores
estiver
PFF2, óculos de
orgânicos
conclusivamente
segurança ou protetor com carvão
provado que
facial, luvas de
ativado,
nenhuma outra rota
proteção e avental
luvas de
de exposição causa o
impermeáveis.
borracha
perigo).
(látex) e
jaleco.
Respirador
semifacial
Suspeito de causar
Recomenda-se o
com filtro
câncer (via estadual
fornecimento de
químico
de exposição, se
respirador semifacial para vapores
estiver
PFF2, óculos de
orgânicos
conclusivamente
segurança ou protetor com carvão
provado que
facial, luvas de
ativado,
nenhuma outra rota
proteção e avental
luvas de
de exposição causa o
impermeáveis.
borracha
perigo).
(látex) e
jaleco.
Respirador
Recomenda-se o
semifacial
fornecimento de
com filtro
respirador semifacial
Nocivo por ingestão.
químico
PFF2 para vapores
Provoca irritação
para vapores
orgânicos, óculos de
ocular grave.
orgânicos
segurança ou protetor
com carvão
facial, luvas de
ativado,
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações
proteção e avental
impermeáveis.

Químico

Químico

Álcool isobutílico
(02.01.072)
(99.999)

Substância em
concentração
>= 1 - < 3%
(v/v), presente
na manipulação
de Score.

Via aérea,
cutânea

Tiram
(02.01.999)
(99.999)

Substância em
concentração
35% (v/v),
presente na
manipulação de
Derosal.

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

NR15
40ppm ou 115mg/m³
ACGIH
TWA=50ppm

NA

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=0,05mg/m³(FIV)

NA

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

luvas de
borracha
(látex) e
jaleco.

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
Respirador
químico, bem como o
semifacial
Provoca irritação
fornecimento de
com filtro
cutânea. Líquido e
respirador purificador
químico
vapor inflamáveis.
de ar para vapores
para vapores
Provoca para
orgânicos com peça
orgânicos
sepulturas oculares.
facial inteira, ou peça com carvão
Pode provocar
semifacial com óculos
ativado,
irritação das vias
à prova de gás, luva
luvas de
respiratórias. Pode
de borracha natural
borracha
provocar sonolência
(látex), nitrílica ou
(látex) e
ou vertigens.
neoprene. Manter o
jaleco.
fornecimento de
macacão para
pulverização.
Respirador Perigoso se ingerido.
semifacial
Prejudicial se inalado.
com filtro
Causa irritação na
químico
pele. Pode causar
para vapores uma reação alérgica
orgânicos
na pele. Provoca
com carvão irritação ocular grave.
ativado,
Pode causar danos
luvas de
aos órgãos por
borracha
exposição
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Biológico

Agente

SE (09.01.001)
(99.999)
Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

SE

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

SE

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Acidente

Objetos
cortantes e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias,
lâminas e
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Acidente

Queda de
objetos
(05.01.014)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

Ergonômico

Acidente

Legenda:

NA

NA

Tipo de
exposição

Resultado

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

SE

NA

NA

NA

NA

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

(látex) e
jaleco.

prolongada ou
repetida.

SE

SE

SE

SE

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

NA

Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas
longas e calçados
fechados. Fornecer
óculos de segurança.

NA

Pode causar
perfurações, cortes e
arranhões.

NA

Recomenda-se o uso
de calçados fechados
e jaleco com manga
comprida

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas e
morte.

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar
os desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.17.

GSE 17: Laboratório de Genética – Didático
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

17 Laboratório de Genética – Didático
Professor Universitário
Professor Universitário
Preparo, processamento e análise de amostras de sangue e saliva, compreendendo: manusear cartões FTA, embelecido com resíduo de sangue coletado nas diversas comarcas
do estado; extrair e purificar amostras de sangue e saliva, utilizando materiais perfuro-cortantes e manuseio de reagentes químicos (lista anexa); separar DNA amplificado
através do processo de eletroforese ou eletroforese capilar, também manuseando reagentes químicos e exposição à radiação ultra-violeta; preparar soluções de reagentes
através da manipulação de produtos químicos; higienizar bancadas, instrumentos e equipamentos.
06

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Atividades
administrativas

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
Resultado
exposição

Habitual

Habitual

57,4 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias Dose(8)=100%

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH STEL=C2ppm

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo, taquicardia,
perigo de infarto.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador
semifacial para
gases ácidos. Luva

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Tóxico se ingerido ou
inalado, provoca
queimadura severa à
pele e dano aos
olhos (lesões oculares
graves) e danos aos
pulmões, se inalado.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Ácido bórico
(02.01.999)
(99.999)

Ácido nítrico
(02.01.042)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
Resultado
exposição

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

2 mg/m³
(fração inalável)

ACGIH TWA=2ppm
STEL=4ppm

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
de borracha
natural (látex),
nitrílica, neoprene
ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador
semifacial PFF2
para gases ácidos,
luvas de borracha
natural (látex) ou
PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador com
suprimento de ar e
facial inteira, capuz
ou capacete. Luva
de neoprene para
ácido nítrico 10%,
70% e

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Pode prejudicar a
fertilidade ou o feto.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves. Fatal
se inalado.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Acetona
(02.01.020)
(99.999)

Ácido acético
(02.01.023)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
Resultado
exposição

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

NR15 780ppm
1870mg/m³
ACGIH
TWA=(500ppm,
1186mg/m³)
STEL=(750ppm,
1780mg/m³)

NR15 8ppm ou
20mg/m³
ACGIH TWA=10ppm
STEL=15ppm

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
concentrado,
exceto fumegante.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como
fornecer respirador
PFF2 para vapores
orgânicos, luvas de
proteção (látex ou
neoprene) e
manter o
fornecimento de
óculos e macacão
para defensivos.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador
purificador de ar
para vapores
orgânicos com
peça facial inteira,
ou peça semifacial
com óculos à
prova de gás. Luva

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Provoca irritação
ocular grave. Pode
causar sonolência ou
tonturas.

Pode ser nocivo se
ingerido. Nocivo em
contato com a pele,
Câmara de
causa queimadura
fluxo laminar,
severa à pele e dano
câmara de
aos olhos (danos
exaustão, luvas
oculares graves).
de
Quando inalado pode
procedimento,
causar sintomas
óculos de
alérgicos, asma ou
segurança,
dificuldades
máscara,
respiratórias. Causa
jaleco.
dano aos órgãos:
sistema respiratório e
sangue.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
Resultado
exposição

Limite de Tolerância

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição, bem
como o
fornecimento de
respirador
semifacial para
vapores orgânicos
e luva de borracha
natural (látex),
nitrílica, neoprene
ou PVC.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Provoca irritação
ocular grave, danos
ao fígado e ao
sistema nervoso
central (por
exposição repetida
ou prolongada, se
ingerido). Pode
provocar defeitos
genéticos, irritação
das vias respiratórias,
sonolência e
vertigem. Pode
prejudicar a
fertilidade ou o feto
se ingerido.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador facial
inteiro P1 para
particulados, ou
semifacial P1 com
óculos a prova de

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.

Nível de
Ação

Observações e
recomendações
de borracha
natural (látex),
nitrílica ou
neoprene.

Químico

Químico

Álcool etílico
(Etanol)
(02.01.069)
(99.999)

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

NR15 780ppm ou
1480mg/m³
ACGIH
STEL=1000ppm

ACGIH
TWA=0,2mg/m³
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Clorofórmio
(02.01.219)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Ácido láctico
(02.01.999)
(99.999)

Substância em
concentração
>= 10% <20% (v/v),
presente na
manipulação
de corante
lactophenol.

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via cutânea

Tipo de
Resultado
exposição

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

NR15 20ppm ou
94mg/m³
ACGIH TWA=10ppm

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
gás. Consultar a o
tipo de luvas para
as diferentes
concentrações.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador
semifacial para
vapores orgânicos.
Luvas de PVA ou
vinton.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
luvas de proteção
(látex, nitrílica,
neoprene ou PVC),
e respirador
semifacial para
vapores orgânicos.
Manter o
fornecimento de
macacão para

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Tóxico se ingerido,
em contato com a
pele ou se inalado.
Causa dano aos
órgãos.

Luvas de
procedimento,
máscara,
óculos de
proteção,
jaleco e
macacão para
pulverização
de defensivos
agrícolas.

Causa irritação na
pele. Provoca lesões
oculares graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Fenol
(02.01.397)
(99.999)

Formaldeído
(Formol)
(02.01.423)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância em
concentração
>= 10% <20% (v/v),
presente na
manipulação
de corante
lactophenol.

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
Resultado
exposição

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

NR15 4ppm ou
15mg/m³
ACGIH TWA=5ppm

NR15 1,6ppm ou
2,3mg/m³
ACGIH STEL=C0,3ppm

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
pulverização e
óculos de
segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
luva de proteção
(látex, neoprene ou
PVC) e respirador
PFF2 para vapores
orgânicos. Manter
o fornecimento de
macacão para
pulverização e
óculos de
segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador
purificador de ar
para formol com
peça facial inteira,
ou peça semifacial

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Luvas de
procedimento,
máscara,
óculos de
proteção,
jaleco e
macacão para
pulverização
de defensivos
agrícolas.

Nocivo se ingerido,
em contato com a
pele ou se inalado.
Causa queimadura
severa à pele e danos
aos olhos. Suspeito
de causar defeitos
genéticos. Pode
causar dano aos
órgãos através da
exposição repetida
ou prolongada.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Tóxico se ingerido, se
inalado e em contato
com a pele. Provoca
queimadura severa à
pele e dano aos
olhos e sistema
nervoso central (este
por exposição
repetida ou
prolongada).
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Agente

Formamida
(02.01.424)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Químico

Hipoclorito de
Sódio
(02.01.063)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Químico

Hidróxido de sódio
(02.01.490)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de

Via aérea,
cutânea

Tipo de
Resultado
exposição

Habitual

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

ACGIH
TWA=10ppm

Habitual

Análise
qualitativa

AIHA
STEL=2mg/m³

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
STEL=C2mg/m³

Nível de
Ação

NA

Observações e
recomendações
com óculos à
prova de gás. Luva
de borracha
natural (látex),
nitrílica, neoprene
ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador
semifacial para
vapores orgânicos,
luva impermeável.

NA

Respirador
semifacial P1 para
particulados. Luva
de borracha
natural (látex),
nitrílica, neoprene
ou PVC.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Suspeito de causar
câncer. Pode
danificar o feto. Pode
causar danos aos
órgãos por exposição
prolongada ou
repetida.

Nocivo se ingerido.
Câmara de
Provoca queimadura
fluxo laminar,
severa à pele e danos
câmara de
aos olhos. Pode
exaustão, luvas
provocar reações
de
alérgicas na pele.
procedimento,
Quando inalado pode
óculos de
provocar sintomas
segurança,
alérgicos, de asma ou
máscara,
dificuldades
jaleco.
respiratórias.
Câmara de
Causa queimaduras
fluxo laminar,
na pele e lesões
câmara de
oculares graves.
exaustão, luvas
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Agente

Acrilamida
(02.01.051)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
Resultado
exposição

Limite de Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações
agente químico,
bem como o
fornecimento de
luva de proteção
(látex, neoprene ou
PVC) e respirador
PFF2 para vapores
orgânicos. Manter
o fornecimento de
macacão para
pulverização e
óculos de
segurança.

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
ACGIH
qualitativa TWA=0,03mg/m³(FIV)

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico.
Podem existir na
atmosfera nas 2
fases: vapor e
particulada. Para
esses casos,
recomenda-se
filtros combinados
de vapores
orgânicos e
particulados tipo
P1. Fornecer luvas
de nitrilo e óculos
de segurança.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Tóxico por ingestão.
Nocivo em contacto
com a pele.
Prejudicial se inalado.
Causa irritação na
pele. Pode causar
uma reação alérgica
na pele. Provoca
irritação ocular grave.
Pode causar defeitos
genéticos. Pode
causar câncer.
Suspeito de
prejudicar a
fertilidade. Causa
danos aos órgãos por
exposição
prolongada ou
repetida.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Agente

Álcool metílico
(Metanol)
(02.01.077)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Tipo de
Resultado
exposição

Habitual

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

NR15
156ppm ou
200mg/m³
(ocorre absorção pela
pele)
ACGIH
TWA=200ppm
STEL=250ppm

Químico

Azul de
bromofenol
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

Químico

Betamercaptoetanol
(02.01.999)

Substância
utilizada no
preparo e

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

AIHA
TLV=0,2 ppm

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador
semifacial com
suprimento de ar
(vida útil para
respirador
semifacial para
VO). Fornecer luvas
de proteção (látex,
nitrílica, neoprene
ou PVC), óculos de
segurança e
avental.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Tóxico se inalado.
Tóxico em contato
com a pele. Tóxico
por ingestão. Causa
dano aos órgãos.

NA

Recomenda-se o
uso de luvas
nitrílicas, óculos de
segurança e
respirador
semifacial PFF2, em
casos de formação
de poeira ou
névoas.

NA

A recomendação
de cartucho/filtro
para vapores

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.
Câmara de
fluxo laminar,
câmara de

Substância não
classificada como
perigosa, porém
pode causar irritação
dos olhos, vias aéreas
e pele.

Tóxico por ingestão
ou inalação. Fatal em
contato com a pele.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente
(99.999)

Químico

Acrilamida
(02.01.051)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Tipo de
Resultado
exposição

Habitual

Limite de Tolerância

Análise
ACGIH
qualitativa TWA=0,03mg/m³(FIV)

Nível de
Ação

NA

Observações e
recomendações
orgânicos só é
valida se existir um
plano confiável de
troca de
cartuchos/filtros
para cálculo
estimado do seu
fim de vida util.
Caso esse plano
não exista, é
recomendado o
uso de
respiradores de
adução de ar. Luva
butílica e avental
nitrílico
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico.
Podem existir na
atmosfera nas 2
fases: vapor e
particulada. Para
esses casos,
recomenda-se
filtros combinados
de vapores
orgânicos e
particulados tipo
P1. Fornecer luvas

Medidas de
controle
existentes
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Possíveis danos à
saúde
Causa irritação na
pele. Pode causar
uma reação alérgica
na pele. Provoca
lesões oculares
graves. Pode causar
danos aos órgãos por
exposição
prolongada ou
repetida.

Tóxico por ingestão.
Nocivo em contacto
com a pele.
Prejudicial se inalado.
Causa irritação na
pele. Pode causar
uma reação alérgica
na pele. Provoca
irritação ocular grave.
Pode causar defeitos
genéticos. Pode
causar câncer.
Suspeito de
prejudicar a
fertilidade. Causa
danos aos órgãos por
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
Resultado
exposição

Limite de Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

de nitrilo e óculos
de segurança.

Químico

Químico

Brometo de etídeo
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Brometo de
Cetrimônio (CTAB)
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

NA

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador
semifacial do tipo
P2 como apoio a
controles de
engenharia. Se o
respirador for o
único meio de
proteção, usa um
respirador de ar de
cobertura facial
total. Luvas de
borracha de nitrilo
e óculos de
proteção.
Recomenda-se o
fornecimento de
óculos de
segurança e luvas
nitrílicas. O uso de
respiradores
somente será
necessário se

Possíveis danos à
saúde
exposição
prolongada ou
repetida.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Perigoso se ingerido.
Fatal se inalado.
Suspeito de causar
defeitos genéticos.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,

Perigoso se ingerido.
Causa irritação na
pele. Provoca lesões
oculares graves. Pode
causar irritação
respiratória. Pode
causar danos aos
órgãos por exposição
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Nitrato de prata
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Temed
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
Resultado
exposição

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

ACGIH
(Prata e compostos)
Metal, poeira e fumos
TWA=0,1mg/m³
Compostos solúveis
como Ag
TWA=0,01mg/m³

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
houver formação
de vapores.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador
semifacial do tipo
P2 como apoio a
controles de
engenharia. Se o
respirador for o
único meio de
proteção, usa um
respirador de ar de
cobertura facial
total. Luvas de
borracha de nitrilo
e óculos de
proteção.
Recomenda-se o
uso de respirador
semifacial do tipo
P2 contra gases e
vapores orgânicos,
luvas de borracha
do tipo butila e
óculos de
segurança.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

máscara,
jaleco.

prolongada ou
repetida.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,

Prejudicial se inalado.
Perigoso se ingerido.
Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
Resultado
exposição

Limite de Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

máscara,
jaleco.

Químico

Químico

Tetrahidrofurano
(02.01.730)
(99.999)

Fenol
(02.01.397)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
presente na
solução de
Trizol.

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

NR15
156ppm ou
460mg/m³
ACGIH
TWA=50ppm
STEL=100ppm

NR15 4ppm ou
15mg/m³
ACGIH TWA=5ppm

NA

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
luvas de borracha
de butilo, óculos
de proteção e
respirador
semifacial do tipo
P2 para vapores
orgânicos.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
luva de proteção
(látex, neoprene ou
PVC) e respirador
PFF2 para vapores
orgânicos. Manter
o fornecimento de
macacão para
pulverização e

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Perigoso se ingerido.
Provoca irritação
ocular grave. Pode
causar irritação
respiratória. Suspeito
de causar câncer.

Luvas de
procedimento,
máscara,
óculos de
proteção,
jaleco e
macacão para
pulverização
de defensivos
agrícolas.

Nocivo se ingerido,
em contato com a
pele ou se inalado.
Causa queimadura
severa à pele e danos
aos olhos. Suspeito
de causar defeitos
genéticos. Pode
causar dano aos
órgãos através da
exposição repetida
ou prolongada.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Amônia
(02.01.088)
(99.999)

Formaldeído
(Formol)
(02.01.423)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
presente na
Ureia

Substância
presente na
Ureia

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
Resultado
exposição

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

NR-15 20ppm ou
14mg/m³
ACGIH
TWA=25ppm
STEL=35ppm

NR15 1,6ppm ou
2,3mg/m³
ACGIH STEL=C0,3ppm

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
óculos de
segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
luva nitrílica,
respirador facial
inteiro ou
semifacial para
amônia com
óculos de proteção
à prova de gases.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador
purificador de ar
para formol com
peça facial inteira,
ou peça semifacial
com óculos à
prova de gás. Luva
de borracha
natural (látex),

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Tóxico se inalado.
Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.

Luvas de
procedimento,
máscara,
óculos de
proteção,
jaleco e
macacão para
pulverização
de defensivos
agrícolas.

Tóxico se ingerido, se
inalado e em contato
com a pele. Provoca
queimadura severa à
pele e dano aos
olhos e sistema
nervoso central (este
por exposição
repetida ou
prolongada).
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
Resultado
exposição

Limite de Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Luvas de
procedimento,
máscara,
óculos de
proteção e
jaleco.

Doenças infecciosas e
infectocontagiosas

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

NA

Pode causar
perfurações, cortes e
arranhões.

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas e
morte.

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

nitrílica, neoprene
ou PVC.
Agentes biológicos
infecciosos e
infectocontagiosos
(bactérias, vírus,
Biológico
protozoários,
fungos, príons,
parasitas e outros)
(03.01.001)
(99.999)
Postura sentada
por longos
Ergonômico
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Acidente

Objetos cortantes
e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Acidente

Queda de objetos
(05.01.014)
(99.999)

Acidente

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Durante
análises
laboratoriais
com sangues,
saliva entre
outros.

Via cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Durante a
manipulação
de vidrarias,
lâminas e
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Durante a
manipulação
de vidrarias e
demais objetos
do laboratório.
Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados

Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com
mangas longas e
calçados fechados.
Fornecer óculos e
luvas de
segurança.
Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de
trabalho
Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com
mangas longas e
calçados fechados.
Fornecer óculos de
segurança.
Recomenda-se o
uso de calçados
fechados e jaleco
com manga
comprida
Organizar os
móveis e utensílios,
bem como
identificar e
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
Resultado
exposição

Limite de Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

consertar os
desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas
escadas

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.18.

GSE 18: Laboratório de Genética e Biologia Molecular Vegetal – Pesquisa
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

18 Laboratório de Genética e Biologia Molecular Vegetal – Pesquisa
Professor Universitário
Professor Universitário
Preparo, processamento e análise de amostras de sangue e saliva, compreendendo: manusear cartões FTA, embelecido com resíduo de sangue coletado nas diversas comarcas
do estado; extrair e purificar amostras de sangue e saliva, utilizando materiais perfuro-cortantes e manuseio de reagentes químicos (lista anexa); separar DNA amplificado
através do processo de eletroforese ou eletroforese capilar, também manuseando reagentes químicos e exposição à radiação ultra-violeta; preparar soluções de reagentes
através da manipulação de produtos químicos; higienizar bancadas, instrumentos e equipamentos.
01

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Atividades
administrativas

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
Resultado
exposição

Habitual

Habitual

57,4 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias Dose(8)=100%

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH STEL=C2ppm

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo, taquicardia,
perigo de infarto.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador
semifacial para
gases ácidos. Luva

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Tóxico se ingerido ou
inalado, provoca
queimadura severa à
pele e dano aos
olhos (lesões oculares
graves) e danos aos
pulmões, se inalado.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Ácido bórico
(02.01.999)
(99.999)

Ácido nítrico
(02.01.042)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
Resultado
exposição

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

2 mg/m³
(fração inalável)

ACGIH TWA=2ppm
STEL=4ppm

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
de borracha
natural (látex),
nitrílica, neoprene
ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador
semifacial PFF2
para gases ácidos,
luvas de borracha
natural (látex) ou
PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador com
suprimento de ar e
facial inteira, capuz
ou capacete. Luva
de neoprene para
ácido nítrico 10%,
70% e

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Pode prejudicar a
fertilidade ou o feto.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves. Fatal
se inalado.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Acetona
(02.01.020)
(99.999)

Ácido acético
(02.01.023)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
Resultado
exposição

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

NR15 780ppm
1870mg/m³
ACGIH
TWA=(500ppm,
1186mg/m³)
STEL=(750ppm,
1780mg/m³)

NR15 8ppm ou
20mg/m³
ACGIH TWA=10ppm
STEL=15ppm

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
concentrado,
exceto fumegante.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como
fornecer respirador
PFF2 para vapores
orgânicos, luvas de
proteção (látex ou
neoprene) e
manter o
fornecimento de
óculos e macacão
para defensivos.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador
purificador de ar
para vapores
orgânicos com
peça facial inteira,
ou peça semifacial
com óculos à
prova de gás. Luva

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Provoca irritação
ocular grave. Pode
causar sonolência ou
tonturas.

Pode ser nocivo se
ingerido. Nocivo em
contato com a pele,
Câmara de
causa queimadura
fluxo laminar,
severa à pele e dano
câmara de
aos olhos (danos
exaustão, luvas
oculares graves).
de
Quando inalado pode
procedimento,
causar sintomas
óculos de
alérgicos, asma ou
segurança,
dificuldades
máscara,
respiratórias. Causa
jaleco.
dano aos órgãos:
sistema respiratório e
sangue.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
Resultado
exposição

Limite de Tolerância

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição, bem
como o
fornecimento de
respirador
semifacial para
vapores orgânicos
e luva de borracha
natural (látex),
nitrílica, neoprene
ou PVC.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Provoca irritação
ocular grave, danos
ao fígado e ao
sistema nervoso
central (por
exposição repetida
ou prolongada, se
ingerido). Pode
provocar defeitos
genéticos, irritação
das vias respiratórias,
sonolência e
vertigem. Pode
prejudicar a
fertilidade ou o feto
se ingerido.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador facial
inteiro P1 para
particulados, ou
semifacial P1 com
óculos a prova de

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.

Nível de
Ação

Observações e
recomendações
de borracha
natural (látex),
nitrílica ou
neoprene.

Químico

Químico

Álcool etílico
(Etanol)
(02.01.069)
(99.999)

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

NR15 780ppm ou
1480mg/m³
ACGIH
STEL=1000ppm

ACGIH
TWA=0,2mg/m³
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Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Clorofórmio
(02.01.219)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Ácido láctico
(02.01.999)
(99.999)

Substância em
concentração
>= 10% <20% (v/v),
presente na
manipulação
de corante
lactophenol.

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via cutânea

Tipo de
Resultado
exposição

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

NR15 20ppm ou
94mg/m³
ACGIH TWA=10ppm

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
gás. Consultar a o
tipo de luvas para
as diferentes
concentrações.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador
semifacial para
vapores orgânicos.
Luvas de PVA ou
vinton.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
luvas de proteção
(látex, nitrílica,
neoprene ou PVC),
e respirador
semifacial para
vapores orgânicos.
Manter o
fornecimento de
macacão para

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Tóxico se ingerido,
em contato com a
pele ou se inalado.
Causa dano aos
órgãos.

Luvas de
procedimento,
máscara,
óculos de
proteção,
jaleco e
macacão para
pulverização
de defensivos
agrícolas.

Causa irritação na
pele. Provoca lesões
oculares graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Fenol
(02.01.397)
(99.999)

Formaldeído
(Formol)
(02.01.423)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância em
concentração
>= 10% <20% (v/v),
presente na
manipulação
de corante
lactophenol.

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
Resultado
exposição

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

NR15 4ppm ou
15mg/m³
ACGIH TWA=5ppm

NR15 1,6ppm ou
2,3mg/m³
ACGIH STEL=C0,3ppm

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
pulverização e
óculos de
segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
luva de proteção
(látex, neoprene ou
PVC) e respirador
PFF2 para vapores
orgânicos. Manter
o fornecimento de
macacão para
pulverização e
óculos de
segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador
purificador de ar
para formol com
peça facial inteira,
ou peça semifacial

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Luvas de
procedimento,
máscara,
óculos de
proteção,
jaleco e
macacão para
pulverização
de defensivos
agrícolas.

Nocivo se ingerido,
em contato com a
pele ou se inalado.
Causa queimadura
severa à pele e danos
aos olhos. Suspeito
de causar defeitos
genéticos. Pode
causar dano aos
órgãos através da
exposição repetida
ou prolongada.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Tóxico se ingerido, se
inalado e em contato
com a pele. Provoca
queimadura severa à
pele e dano aos
olhos e sistema
nervoso central (este
por exposição
repetida ou
prolongada).
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Agente

Formamida
(02.01.424)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Químico

Hipoclorito de
Sódio
(02.01.063)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Químico

Hidróxido de sódio
(02.01.490)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de

Via aérea,
cutânea

Tipo de
Resultado
exposição

Habitual

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

ACGIH
TWA=10ppm

Habitual

Análise
qualitativa

AIHA
STEL=2mg/m³

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
STEL=C2mg/m³

Nível de
Ação

NA

Observações e
recomendações
com óculos à
prova de gás. Luva
de borracha
natural (látex),
nitrílica, neoprene
ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador
semifacial para
vapores orgânicos,
luva impermeável.

NA

Respirador
semifacial P1 para
particulados. Luva
de borracha
natural (látex),
nitrílica, neoprene
ou PVC.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Suspeito de causar
câncer. Pode
danificar o feto. Pode
causar danos aos
órgãos por exposição
prolongada ou
repetida.

Nocivo se ingerido.
Câmara de
Provoca queimadura
fluxo laminar,
severa à pele e danos
câmara de
aos olhos. Pode
exaustão, luvas
provocar reações
de
alérgicas na pele.
procedimento,
Quando inalado pode
óculos de
provocar sintomas
segurança,
alérgicos, de asma ou
máscara,
dificuldades
jaleco.
respiratórias.
Câmara de
Causa queimaduras
fluxo laminar,
na pele e lesões
câmara de
oculares graves.
exaustão, luvas
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Agente

Acrilamida
(02.01.051)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
Resultado
exposição

Limite de Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações
agente químico,
bem como o
fornecimento de
luva de proteção
(látex, neoprene ou
PVC) e respirador
PFF2 para vapores
orgânicos. Manter
o fornecimento de
macacão para
pulverização e
óculos de
segurança.

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
ACGIH
qualitativa TWA=0,03mg/m³(FIV)

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico.
Podem existir na
atmosfera nas 2
fases: vapor e
particulada. Para
esses casos,
recomenda-se
filtros combinados
de vapores
orgânicos e
particulados tipo
P1. Fornecer luvas
de nitrilo e óculos
de segurança.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Tóxico por ingestão.
Nocivo em contacto
com a pele.
Prejudicial se inalado.
Causa irritação na
pele. Pode causar
uma reação alérgica
na pele. Provoca
irritação ocular grave.
Pode causar defeitos
genéticos. Pode
causar câncer.
Suspeito de
prejudicar a
fertilidade. Causa
danos aos órgãos por
exposição
prolongada ou
repetida.
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Risco

Químico

Agente

Álcool metílico
(Metanol)
(02.01.077)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Tipo de
Resultado
exposição

Habitual

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

NR15
156ppm ou
200mg/m³
(ocorre absorção pela
pele)
ACGIH
TWA=200ppm
STEL=250ppm

Químico

Azul de
bromofenol
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

Químico

Betamercaptoetanol
(02.01.999)

Substância
utilizada no
preparo e

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

AIHA
TLV=0,2 ppm

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador
semifacial com
suprimento de ar
(vida útil para
respirador
semifacial para
VO). Fornecer luvas
de proteção (látex,
nitrílica, neoprene
ou PVC), óculos de
segurança e
avental.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Tóxico se inalado.
Tóxico em contato
com a pele. Tóxico
por ingestão. Causa
dano aos órgãos.

NA

Recomenda-se o
uso de luvas
nitrílicas, óculos de
segurança e
respirador
semifacial PFF2, em
casos de formação
de poeira ou
névoas.

NA

A recomendação
de cartucho/filtro
para vapores

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.
Câmara de
fluxo laminar,
câmara de

Substância não
classificada como
perigosa, porém
pode causar irritação
dos olhos, vias aéreas
e pele.

Tóxico por ingestão
ou inalação. Fatal em
contato com a pele.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente
(99.999)

Químico

Acrilamida
(02.01.051)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Tipo de
Resultado
exposição

Habitual

Limite de Tolerância

Análise
ACGIH
qualitativa TWA=0,03mg/m³(FIV)

Nível de
Ação

NA

Observações e
recomendações
orgânicos só é
valida se existir um
plano confiável de
troca de
cartuchos/filtros
para cálculo
estimado do seu
fim de vida util.
Caso esse plano
não exista, é
recomendado o
uso de
respiradores de
adução de ar. Luva
butílica e avental
nitrílico
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico.
Podem existir na
atmosfera nas 2
fases: vapor e
particulada. Para
esses casos,
recomenda-se
filtros combinados
de vapores
orgânicos e
particulados tipo
P1. Fornecer luvas

Medidas de
controle
existentes
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Possíveis danos à
saúde
Causa irritação na
pele. Pode causar
uma reação alérgica
na pele. Provoca
lesões oculares
graves. Pode causar
danos aos órgãos por
exposição
prolongada ou
repetida.

Tóxico por ingestão.
Nocivo em contacto
com a pele.
Prejudicial se inalado.
Causa irritação na
pele. Pode causar
uma reação alérgica
na pele. Provoca
irritação ocular grave.
Pode causar defeitos
genéticos. Pode
causar câncer.
Suspeito de
prejudicar a
fertilidade. Causa
danos aos órgãos por
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
Resultado
exposição

Limite de Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

de nitrilo e óculos
de segurança.

Químico

Químico

Brometo de etídeo
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Brometo de
Cetrimônio (CTAB)
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

NA

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador
semifacial do tipo
P2 como apoio a
controles de
engenharia. Se o
respirador for o
único meio de
proteção, usa um
respirador de ar de
cobertura facial
total. Luvas de
borracha de nitrilo
e óculos de
proteção.
Recomenda-se o
fornecimento de
óculos de
segurança e luvas
nitrílicas. O uso de
respiradores
somente será
necessário se

Possíveis danos à
saúde
exposição
prolongada ou
repetida.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Perigoso se ingerido.
Fatal se inalado.
Suspeito de causar
defeitos genéticos.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,

Perigoso se ingerido.
Causa irritação na
pele. Provoca lesões
oculares graves. Pode
causar irritação
respiratória. Pode
causar danos aos
órgãos por exposição
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Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Nitrato de prata
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Temed
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
Resultado
exposição

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

ACGIH
(Prata e compostos)
Metal, poeira e fumos
TWA=0,1mg/m³
Compostos solúveis
como Ag
TWA=0,01mg/m³

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
houver formação
de vapores.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador
semifacial do tipo
P2 como apoio a
controles de
engenharia. Se o
respirador for o
único meio de
proteção, usa um
respirador de ar de
cobertura facial
total. Luvas de
borracha de nitrilo
e óculos de
proteção.
Recomenda-se o
uso de respirador
semifacial do tipo
P2 contra gases e
vapores orgânicos,
luvas de borracha
do tipo butila e
óculos de
segurança.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

máscara,
jaleco.

prolongada ou
repetida.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,

Prejudicial se inalado.
Perigoso se ingerido.
Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
Resultado
exposição

Limite de Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

máscara,
jaleco.

Químico

Químico

Tetrahidrofurano
(02.01.730)
(99.999)

Fenol
(02.01.397)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
presente na
solução de
Trizol.

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

NR15
156ppm ou
460mg/m³
ACGIH
TWA=50ppm
STEL=100ppm

NR15 4ppm ou
15mg/m³
ACGIH TWA=5ppm

NA

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
luvas de borracha
de butilo, óculos
de proteção e
respirador
semifacial do tipo
P2 para vapores
orgânicos.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
luva de proteção
(látex, neoprene ou
PVC) e respirador
PFF2 para vapores
orgânicos. Manter
o fornecimento de
macacão para
pulverização e

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara,
jaleco.

Perigoso se ingerido.
Provoca irritação
ocular grave. Pode
causar irritação
respiratória. Suspeito
de causar câncer.

Luvas de
procedimento,
máscara,
óculos de
proteção,
jaleco e
macacão para
pulverização
de defensivos
agrícolas.

Nocivo se ingerido,
em contato com a
pele ou se inalado.
Causa queimadura
severa à pele e danos
aos olhos. Suspeito
de causar defeitos
genéticos. Pode
causar dano aos
órgãos através da
exposição repetida
ou prolongada.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Amônia
(02.01.088)
(99.999)

Formaldeído
(Formol)
(02.01.423)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
presente na
Ureia

Substância
presente na
Ureia

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
Resultado
exposição

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

NR-15 20ppm ou
14mg/m³
ACGIH
TWA=25ppm
STEL=35ppm

NR15 1,6ppm ou
2,3mg/m³
ACGIH STEL=C0,3ppm

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
óculos de
segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
luva nitrílica,
respirador facial
inteiro ou
semifacial para
amônia com
óculos de proteção
à prova de gases.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador
purificador de ar
para formol com
peça facial inteira,
ou peça semifacial
com óculos à
prova de gás. Luva
de borracha
natural (látex),

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Tóxico se inalado.
Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.

Luvas de
procedimento,
máscara,
óculos de
proteção,
jaleco e
macacão para
pulverização
de defensivos
agrícolas.

Tóxico se ingerido, se
inalado e em contato
com a pele. Provoca
queimadura severa à
pele e dano aos
olhos e sistema
nervoso central (este
por exposição
repetida ou
prolongada).
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
Resultado
exposição

Limite de Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Luvas de
procedimento,
máscara,
óculos de
proteção e
jaleco.

Doenças infecciosas e
infectocontagiosas

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

NA

Pode causar
perfurações, cortes e
arranhões.

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas e
morte.

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

nitrílica, neoprene
ou PVC.
Agentes biológicos
infecciosos e
infectocontagiosos
(bactérias, vírus,
Biológico
protozoários,
fungos, príons,
parasitas e outros)
(03.01.001)
(99.999)
Postura sentada
por longos
Ergonômico
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Acidente

Objetos cortantes
e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Acidente

Queda de objetos
(05.01.014)
(99.999)

Acidente

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Durante
análises
laboratoriais
com sangues,
saliva entre
outros.

Via cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Durante a
manipulação
de vidrarias,
lâminas e
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Durante a
manipulação
de vidrarias e
demais objetos
do laboratório.
Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados

Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com
mangas longas e
calçados fechados.
Fornecer óculos e
luvas de
segurança.
Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de
trabalho
Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com
mangas longas e
calçados fechados.
Fornecer óculos de
segurança.
Recomenda-se o
uso de calçados
fechados e jaleco
com manga
comprida
Organizar os
móveis e utensílios,
bem como
identificar e
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
Resultado
exposição

Limite de Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

consertar os
desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas
escadas

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.19.

GSE 19: Laboratório de Hidráulica, Irrigação e Drenagem
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

19 Laboratório de Hidráulica, Irrigação e Drenagem
Professor Universitário
Professor Universitário
Realização de aulas práticas e condução de pesquisas junto a alunos da graduação: simulação de chuva, aspersão de água, demonstração da micro usina, da roda d’água, de
posto meteorológico e área experimental de irrigação; manipulação de produtos químicos para confecção de moldes de resina; preparo e pulverização de herbicidas no
pomar e estufa; manutenção das instalações e equipamentos: preparo e pintura de peças utilizando tintas e solventes; limpeza da cisterna; realização de atividades
administrativas: preparo de aulas, preenchimento de planilhas.
02

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas

Hidróxido de
sódio
(02.01.490)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

57,4 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

ACGIH
STEL=C2mg/m³

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle existentes

Possíveis danos à
saúde

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição,
problemas do
aparelho
digestivo,
taquicardia,
perigo de infarto.

NA

Recomenda-se a realização
do monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de luva de
proteção (látex, neoprene
ou PVC) e respirador PFF2
para vapores orgânicos.

Capela de fluxo
laminar com Raios
UV, máscara,
touca, jaleco
(particular), propé.

Causa
queimaduras na
pele e lesões
oculares graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle existentes

Possíveis danos à
saúde

Manter o fornecimento de
macacão para pulverização
e óculos de segurança.

Químico

Químico

Biológico

Ergonômico

Acidente

Cloreto de
potássio
(02.01.999)
(99.999)

Solventes
(thinner,
aguarrás)
(02.01.064)
(99.999)

SE
(09.01.001)
(99.999)
Postura
sentada por
longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)
Arranjo
físico

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

Luvas de
procedimento,
avental. capela de

Esta substância
não é classificada
como perigosa de
acordo com a
diretiva
67/548/CEE.

NA

Recomenda-se o
fornecimento de óculos e
luvas de proteção.

Óculos ampla
visão, máscara de
proteção com filtro
químico, protetor
facial, luva
neoprene,
respirador, avental
couro.

Os produtos
apresentam
potencial de
irritabilidade local
(pele e vias
respiratórias).

SE

SE

exaustão de gazes
e capela de fluxo
laminar com raio
UV.

Substâncias
utilizadas em aula

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

Diversos

NA

Recomenda-se a realização
do monitoramento de
exposição ao agente
químico. Utilização de
Óculos ampla visão,
máscara de proteção com
filtro químico, luva
Neoprene e calçado de
segurança.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

NA

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de
coluna, tendinite
em ombros e
braços

NA

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os

NA

Riscos de
pancadas e/ou

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Habitual

Análise
qualitativa

Desníveis de
pisos, degraus
não identificados

NA

Habitual

Análise
qualitativa
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Legenda:

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações
desníveis dos pisos de
todas as áreas, inclusive
áreas externas. Colocar
corrimão nas escadas

Medidas de
controle existentes

Possíveis danos à
saúde
quedas de mesmo
nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.20.

GSE 20: Laboratório de Mecanização Agrícola
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

20 Laboratório de Mecanização Agrícola
Professor Universitário
Professor Universitário
Coordenação do serviço realizado por terceiros na operação de tratores e na manutenção de implementos agrícolas; auxílio na manutenção de tratores (troca de óleo e
abastecimento de 3 em 3 meses); acompanhamento de serviços terceirizados de manutenção (ex: troca de pás de arado); transporte de equipamento para o campo, tanto
dirigindo caminhão ou auxiliando na carga e descarga; transporte de óleo diesel para abastecimento dos equipamentos até 100 litros de 1 a 3 vezes ao mês; monitoramento
do preparo de calda de agroquímicos; operação de tratores e demais implementos agrícolas; plantio e colheita de milho em campo; acompanhamento e auxílio nas atividades
de lubrificação de equipamentos; ministrar aulas práticas no laboratório e em campo.
01

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Hidrocarbonetos
e outros
compostos de
carbono
(02.01.482)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Atividades
administrativas

Presente em óleos
lubrificantes.

Meios de
Propagação / Tipo de
Forma de
exposição
Contato

Ar

Via cutânea

Habitual

Habitual

Resultado

Limite de Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

57,4 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

Análise
qualitativa

Recomenda-se a
utilização de creme
de proteção para as
mãos, bem como
manter o
fornecimento dos
demais EPIs já
existentes.

Luvas nitrílica,
óculos de
segurança e
creme de
proteção para
mãos.

Causa irritação à pele.
Causa dano ao trato
gastrointestinal,
sistema nervoso
central e pulmões se
ingerido

Medidas
de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo, taquicardia,
perigo de infarto.

NA

Hidrocarbonetos e
outros compostos de
carbono
(02.01.482)
(99.999)
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Biológico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

SE (09.01.001)
(99.999)

SE

Postura de pé por
longos períodos
Ergonômico
(04.01.003)
(99.999)

Ergonômico

Acidente

Legenda:

Exigência de
flexões de coluna
vertebral
frequentes
(04.01.012)
(99.999)

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Atividades de
manutenção e
trocas de óleo em
máquinas e
equipamentos
agrícolas
Atividades de
manutenção e
trocas de óleo em
máquinas e
equipamentos
agrícolas
Desníveis de
pisos, degraus
não identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação / Tipo de
Forma de
exposição
Contato

Resultado

Limite de Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas
de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Realizar pausas
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Realizar pausas
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar
os desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.21.

GSE 21: Laboratório de Micropropagação Vegetal
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

21 Laboratório de Micropropagação Vegetal
Professor Universitário
Professor Universitário
Realização de aulas práticas para alunos do Curso de Agronomia, orientação e coordenação de projetos de pesquisa e/ou extensão junto a alunos do programa de pósgraduação; recepção de plantas de produtores e/ou coleta de plantas a campo ou em estufas (macieira, pereira, mirtileiro, amoreira, outros); colocação das plantas em meios
de cultura; conservação das plantas in vitro para conservar a multiplicação; preparo de soluções e reagentes químicos; uso de autoclave pra esterilização de meios de cultura.
04

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

57,4 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH
STEL=C2ppm

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para gases ácidos.
Luva de borracha

luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco, capela
química.

Tóxico se ingerido ou
inalado, provoca
queimadura severa à
pele e dano aos
olhos (lesões
oculares graves) e
danos aos pulmões,
se inalado.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Acetona
(02.01.020)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Químico

Ácido bórico
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e

Via aérea,
cutânea

Químico

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=0,2mg/m³

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 780ppm
1870mg/m³
ACGIH
TWA=(500ppm,
1186mg/m³)
STEL=(750ppm,
1780mg/m³)

NA

Habitual

Análise
qualitativa

2 mg/m³
(fração inalável)

NA

Habitual

NA

Observações e
recomendações
natural (látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador facial inteiro
P1 para particulados,
ou semifacial P1 com
óculos a prova de gás.
Consultar a o tipo de
luvas para as
diferentes
concentrações.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
fornecer respirador
PFF2 para vapores
orgânicos, luvas de
proteção (látex ou
neoprene) e manter o
fornecimento de
óculos e macacão para
defensivos.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco, capela
química.

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.

luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco, capela
química.

Provoca irritação
ocular grave. Pode
causar sonolência ou
tonturas.

luvas de
procedimento,
máscara com

Pode prejudicar a
fertilidade ou o feto.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Agente

Cloreto de
potássio
(02.01.999)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
PFF2 para gases
ácidos, luvas de
borracha natural (látex)
ou PVC.

Via aérea,
cutânea

Habitual

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

NA

Recomenda-se o
fornecimento de
óculos e luvas de
proteção.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

filtro químico,
jaleco, capela
química.

Luvas de
procedimento,
avental. capela

Esta substância não é
classificada como
de exaustão de perigosa de acordo
gazes e capela
com a diretiva
67/548/CEE.
de fluxo laminar

com raio UV.

Químico

Hipoclorito de
Sódio
(02.01.063)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Químico

Hidróxido de
sódio
(02.01.490)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

AIHA
STEL=2mg/m³

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
STEL=C2mg/m³

NA

Respirador semifacial
P1 para particulados.
Luva de borracha
natural (látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Nocivo se ingerido.
Provoca queimadura
severa à pele e
danos aos olhos.
Pode provocar
reações alérgicas na
pele. Quando inalado
pode provocar
sintomas alérgicos,
de asma ou
dificuldades
respiratórias.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente

Capela de fluxo
laminar com
Raios UV,
máscara, touca,

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Ácido acético
(02.01.023)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Álcool etílico
(Etanol)
(02.01.069)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

NR15 8ppm ou
20mg/m³
ACGIH
TWA=10ppm
STEL=15ppm

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

NR15 780ppm ou
Análise
1480mg/m³
qualitativa
ACGIH
STEL=1000ppm

Nível de Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
químico, bem como o
fornecimento de luva
de proteção (látex,
neoprene ou PVC) e
respirador PFF2 para
vapores orgânicos.
Manter o
fornecimento de
macacão para
pulverização e óculos
de segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador purificador
de ar para vapores
orgânicos com peça
facial inteira, ou peça
semifacial com óculos
à prova de gás. Luva
de borracha natural
(látex), nitrílica ou
neoprene.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição, bem como
o fornecimento de
respirador semifacial

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

jaleco
(particular),
propé.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de

Pode ser nocivo se
ingerido. Nocivo em
contato com a pele,
causa queimadura
severa à pele e dano
aos olhos (danos
oculares graves).
Quando inalado
pode causar
sintomas alérgicos,
asma ou dificuldades
respiratórias. Causa
dano aos órgãos:
sistema respiratório
e sangue.
Provoca irritação
ocular grave, danos
ao fígado e ao
sistema nervoso
central (por
exposição repetida
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Ácido nicotínico
(02.01.999)
(99.999)

Cloreto de níquel
(02.01.999)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações
para vapores
orgânicos e luva de
borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Habitual

Habitual

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

NA

NA

Nos casos em que a
avaliação de risco
mostrar que os
respiradores
purificadores do ar são
apropriados,
use uma máscara de
pó do tipo N95 (E.U.A.)
ou um respirador do
tipo P1 (EN 143).
Sob condições
normais, não há
necessidade, porém
em situações especiais,
recomenda-se usar
máscara (semi-facial)
com filtro contra
poeiras, máscara facial
inteira com linha de ar,
ou ainda, conjunto
autônomo de ar
respirável. Usar luvas,

Medidas de
controle
existentes
segurança,
máscara, jaleco.

Possíveis danos à
saúde
ou prolongada, se
ingerido). Pode
provocar defeitos
genéticos, irritação
das vias respiratórias,
sonolência e
vertigem. Pode
prejudicar a
fertilidade ou o feto
se ingerido.

Capela de fluxo
laminar com
Raios UV,
máscara, touca,
jaleco
(particular),
propé.

Provoca irritação
ocular grave.

Capela de fluxo
laminar com
Raios UV,
máscara, touca,
jaleco
(particular),
propé.

Pode causar câncer
por inalação. Pode
danificar o feto.
Suspeito de causar
defeitos genéticos.
Tóxico por ingestão
ou inalação. Causa
danos aos órgãos
por exposição
prolongada ou
repetida. Causa
irritação na pele.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

aventais e calçados de
PVC. Óculos de
proteção ampla visão.

Químico

Nitrato de
amônio
(02.01.999)
(99.999)

Químico

Iodeto de
potássio
(02.01.999)
(99.999)

Biológico

Ergonômico

Acidente

SE (09.01.001)
(99.999)
Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)
Objetos
cortantes e/ou
perfurocortantes

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos
Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos
SE

Capela de fluxo
laminar com
Raios UV,
máscara, touca,
jaleco
(particular),
propé.
Capela de fluxo
laminar com
Raios UV,
máscara, touca,
jaleco
(particular),
propé.

SE

SE

SE

SE

NA

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

NA

NA

Recomenda-se manter
o uso de jalecos com
mangas longas e

NA

Pode causar
perfurações, cortes e
arranhões.

Habitual

NA

Via aérea,
cutânea

Habitual

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

NA

SE

SE

SE

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Habitual

Análise
qualitativa

Durante a
manipulação de
vidrarias,

Durante a
manipulação,
pode atingir

Habitual

Análise
qualitativa

Pode causar uma
reação alérgica na
pele. Pode causar
sintomas de alergia
ou asma ou
dificuldades
respiratórias se
inalado.

Em caso de formação
de pó, recomenda-se o
uso de respirador
semifacial PFF2; utilizar
luvas nitrílicas e óculos
de proteção de ampla
visão.
Em caso de formação
de pó, recomenda-se o
uso de respirador
semifacial PFF2; utilizar
luvas nitrílicas e óculos
de proteção de ampla
visão.

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

Via aérea,
cutânea

Possíveis danos à
saúde

SE

Pode ser perigoso
por ingestão.
Provoca irritação
cutânea. Provoca
irritação ocular
grave.

Provoca irritação
ocular grave.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente
(05.01.029)
(99.999)

Acidente

Acidente

Legenda:

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
lâminas e
bisturis.

Queda de
objetos
(05.01.014)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato
principalmente
mãos, braços e
olhos.

NA

NA

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Recomenda-se o uso
de calçados fechados e
jaleco com manga
comprida

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas e
morte.

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar
os desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

Nível de Ação

Observações e
recomendações
calçados fechados.
Fornecer óculos de
segurança.

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

NA

NA

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.22.

GSE 22: Laboratório de Sementes
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções

Descrição sucinta das
atividades

Nº de expostos

22 Laboratório de Sementes
Professor Universitário
Professor Universitário
Laboratório de Ensino: Realização de aulas práticas de análise de sementes quanto a sua germinação, vigor, sanidade, pureza genética e pureza física (sementes de milho,
arroz, soja, trigo, feijão, cevada, centeio e outras); preparo de soluções e reagentes químicos; coleta de sementes em campo ou recepção de amostras de sementes de
produtores; manipulação de sementes tratadas com fungicidas e inseticidas com procedimentos de homogeneização, semeadura em papel germitest, avaliação da planta
germinada: corte de sementes e plântulas, contagem do número de plântulas sadias e normais; emissão de boletins de análise. Laboratório de Pesquisa e de Extensão:
Realização de todas as atividades do Laboratório de Ensino, mais: Realização de análise bioquímica e molecular das sementes para determinação da qualidade genética e
resistência a condições de estresse; preparo e tratamento de sementes com inseticidas e fungicidas (defensivos agrícolas); aplicação de herbicidas em campo; realização de
análises exigidas para comercialização das sementes, em nível didático.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Físico

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas

Químico

Nitrato de
potássio
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

Habitual

57,4 dB(A)

Habitual

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

NA

Recomenda-se a
utilização de óculos de
segurança, luva nitrílica
e respirador PFF1.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e macacão
para

Pode causar
irritação nos olhos,
pele e no trato
respiratório.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Agente

Cloreto de
potássio
(02.01.999)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
reagentes
químicos
Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Limite de
Tolerância

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

Nível de Ação

NA

Observações e
recomendações

Recomenda-se o
fornecimento de óculos
e luvas de proteção.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

pulverização de
defensivos
agrícolas.
Luvas de
procedimento,
avental. capela

Esta substância não
é classificada como
de exaustão de perigosa de acordo
gazes e capela
com a diretiva
67/548/CEE.
de fluxo laminar

com raio UV.

Químico

Álcool etílico
(Etanol)
(02.01.069)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Químico

Acetona
(02.01.020)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 780ppm
ou 1480mg/m³
ACGIH
STEL=1000ppm

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 780ppm
1870mg/m³
ACGIH

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para vapores orgânicos
e luva de borracha
natural (látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente

Provoca irritação
ocular grave, danos
ao fígado e ao
sistema nervoso
central (por
Luvas de
exposição repetida
procedimento,
ou prolongada, se
avental. capela
ingerido). Pode
de exaustão de provocar defeitos
gazes e capela genéticos, irritação
das vias
de fluxo laminar
respiratórias,
com raio UV.
sonolência e
vertigem. Pode
prejudicar a
fertilidade ou o
feto se ingerido.
Luvas de
Provoca irritação
procedimento,
ocular grave. Pode
máscara, óculos
causar sonolência
de proteção,
ou tonturas.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
soluções e
reagentes
químicos

Ácido láctico
(02.01.999)
(99.999)

Substância em
concentração >=
10% - <20%
(v/v), presente
na manipulação
de corante
lactophenol.

Fenol
(02.01.397)
(99.999)

Substância em
concentração >=
10% - <20%
(v/v), presente
na manipulação
de corante
lactophenol.

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

TWA=(500ppm,
1186mg/m³)
STEL=(750ppm,
1780mg/m³)

Via cutânea

Via aérea,
cutânea

Habitual

Habitual

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

Análise
qualitativa

NR15 4ppm ou
15mg/m³
ACGIH
TWA=5ppm

NA

NA

Observações e
recomendações
químico, bem como
fornecer respirador
PFF2 para vapores
orgânicos, luvas de
proteção (látex ou
neoprene) e manter o
fornecimento de óculos
e macacão para
defensivos.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de luvas
de proteção (látex,
nitrílica, neoprene ou
PVC), e respirador
semifacial para vapores
orgânicos. Manter o
fornecimento de
macacão para
pulverização e óculos
de segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de luva
de proteção (látex,
neoprene ou PVC) e

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

jaleco e macacão
para
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e macacão
para
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Causa irritação na
pele. Provoca
lesões oculares
graves.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e macacão
para
pulverização de

Nocivo se ingerido,
em contato com a
pele ou se inalado.
Causa queimadura
severa à pele e
danos aos olhos.
Suspeito de causar
defeitos genéticos.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Hidróxido de
sódio
(02.01.490)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Peróxido de
hidrogênio
>=70%
(02.01.641)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

ACGIH
STEL=C2mg/m³

ACGIH
TWA=1ppm

Nível de Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
respirador PFF2 para
vapores orgânicos.
Manter o fornecimento
de macacão para
pulverização e óculos
de segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de luva
de proteção (látex,
neoprene ou PVC) e
respirador PFF2 para
vapores orgânicos.
Manter o fornecimento
de macacão para
pulverização e óculos
de segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador purificador
de ar para vapores
orgânicos com peça
facial inteira, ou peça
semifacial com óculos à
prova de gás, luva de

Medidas de
controle
existentes
defensivos
agrícolas.

Possíveis danos à
saúde
Pode causar dano
aos órgãos através
da exposição
repetida ou
prolongada.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
Causa queimaduras
jaleco e macacão
na pele e lesões
para
oculares graves.
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e macacão
para
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Perigoso se
ingerido. Causa
queimaduras na
pele e lesões
oculares graves.
Prejudicial se
inalado. Pode
causar irritação
respiratória.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Formaldeído
(Formol)
(02.01.423)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Químico

Clorofórmio
(02.01.219)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e

Químico

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 1,6ppm ou
2,3mg/m³
ACGIH
STEL=C0,3ppm

NA

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 20ppm ou
94mg/m³
ACGIH
TWA=10ppm

NA

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

borracha natural (látex),
nitrílica, neoprene ou
PVC. Manter o
fornecimento de
macacão para
pulverização.
Recomenda-se a
realização do
Tóxico se ingerido,
monitoramento de
Luvas de
se inalado e em
exposição ao agente
procedimento,
contato com a
químico, bem como o
máscara, óculos
pele. Provoca
fornecimento de
de proteção,
queimadura severa
respirador purificador
jaleco e macacão à pele e dano aos
de ar para formol com
para
olhos e sistema
peça facial inteira, ou
pulverização de
nervoso central
peça semifacial com
defensivos
(este por exposição
óculos à prova de gás.
agrícolas.
repetida ou
Luva de borracha
prolongada).
natural (látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
Luvas de
realização do
procedimento,
monitoramento de
máscara, óculos Tóxico se ingerido,
exposição ao agente
de proteção,
em contato com a
químico, bem como o jaleco e macacão pele ou se inalado.
fornecimento de
para
Causa dano aos
respirador semifacial
pulverização de
órgãos.
para vapores orgânicos.
defensivos
Luvas de PVA ou vinton.
agrícolas.
Recomenda-se a
Luvas de
Tóxico se ingerido
realização do
procedimento,
ou inalado,
monitoramento de
máscara, óculos
provoca
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

ACGIH
STEL=C2ppm

Ácido perclórico
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

ACGIH
TWA=0,2mg/m³

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

exposição ao agente
de proteção,
queimadura severa
químico, bem como o jaleco e macacão à pele e dano aos
fornecimento de
para
olhos (lesões
respirador semifacial
pulverização de
oculares graves) e
para gases ácidos. Luva
defensivos
danos aos
de borracha natural
agrícolas.
pulmões, se
(látex), nitrílica,
inalado.
neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
Perigoso se
realização do
Luvas de
ingerido. Causa
monitoramento de
procedimento,
queimaduras na
exposição ao agente
máscara, óculos
pele e lesões
químico, bem como o
de proteção,
oculares graves.
fornecimento de
jaleco e macacão
Pode causar danos
respirador semifacial
para
aos órgãos por
para vapores orgânicos pulverização de
exposição
e gases ácidos, luva
defensivos
prolongada ou
nitrílica, neoprene ou
agrícolas.
repetida.
PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
Luvas de
exposição ao agente
procedimento,
químico, bem como o
máscara, óculos
fornecimento de
de proteção,
Causa queimaduras
respirador facial inteiro jaleco e macacão
na pele e lesões
P1 para particulados, ou
para
oculares graves.
semifacial P1 com
pulverização de
óculos a prova de gás.
defensivos
Consultar a o tipo de
agrícolas.
luvas para as diferentes
concentrações.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Biológico

Ergonômico

Acidente

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Ácido bórico
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Ácido periódico
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

SE (09.01.001)
(99.999)
Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)
Objetos
cortantes e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Via aérea,
cutânea

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Durante a
manipulação de
vidrarias, lâminas
e bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

2 mg/m³
(fração inalável)

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

Análise
qualitativa

SE

NA

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
PFF2 para gases ácidos,
luvas de borracha
natural (látex) ou PVC.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e macacão
para
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Pode prejudicar a
fertilidade ou o
feto.

NA

Recomenda-se o
fornecimento de luvas
de borracha de nitrilo e
protetor facial.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e macacão
para
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Causa queimadura
severa à pele e
danos aos olhos.

SE

SE

SE

SE

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a jornada
de trabalho

NA

Problemas de
coluna, tendinite
em ombros e
braços

NA

Recomenda-se manter
o uso de jalecos com
mangas longas e
calçados fechados.
Fornecer óculos de
segurança.

NA

Pode causar
perfurações, cortes
e arranhões.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Acidente

Legenda:

Agente

Queda de
objetos
(05.01.014)
(99.999)

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.
Desníveis de
pisos, degraus
não identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

NA

Tipo de
exposição

Resultado

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Recomenda-se o uso de
calçados fechados e
jaleco com manga
comprida

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas
e morte.

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar
os desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas externas.
Colocar corrimão nas
escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.23.

GSE 23: Laboratório de Vitivinicultura – Cantina
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

23 Laboratório de Vitivinicultura – Cantina
Professor Universitário
Professor Universitário
Recepção das uvas; passagem das uvas por desembagaçadeira; passagem na prensa hidráulica; colocação do suco para conservação em Tanques; controle do tempo de
fermentação; realização de limpeza e sanitização dos tanques e das superfícies; realização de aulas práticas com estudantes de graduação; coordenação de projetos de
pesquisa e de extensão (vinificação das uvas para produtores); limpeza de garrafas e vasilhames com soda cáustica.
04

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Hidróxido de
sódio
(02.01.490)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Atividades
administrativas

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

57,4 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

ACGIH
STEL=C2mg/m³

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de luva
de proteção (látex,
neoprene ou PVC) e
respirador PFF2 para
vapores orgânicos.

Luvas de
procedimento,
jaleco, máscara e
luvas de couro.

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Químico

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Químico

Acetona
(02.01.020)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de

Via aérea,
cutânea

Químico

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH
STEL=C2ppm

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=0,2mg/m³

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 780ppm
1870mg/m³
ACGIH

Nível de Ação

NA

NA

NA

Observações e
recomendações
Manter o fornecimento
de macacão para
pulverização e óculos
de segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para gases ácidos. Luva
de borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador facial inteiro
P1 para particulados,
ou semifacial P1 com
óculos a prova de gás.
Consultar a o tipo de
luvas para as diferentes
concentrações.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Tóxico se ingerido
ou inalado, provoca
Luvas de
queimadura severa
procedimento,
à pele e dano aos
jaleco, máscara e
olhos (lesões
luvas de couro.
oculares graves) e
danos aos pulmões,
se inalado.

Luvas de
procedimento,
jaleco, máscara e
luvas de couro.

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.

Luvas de
procedimento,
jaleco, máscara e
luvas de couro.

Provoca irritação
ocular grave. Pode
causar sonolência
ou tonturas.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
soluções e
reagentes
químicos

Clorofórmio
(02.01.219)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Ácido láctico
(02.01.999)
(99.999)

Substância em
concentração >=
10% - <20%
(v/v), presente
na manipulação
de corante
lactophenol.

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

TWA=(500ppm,
1186mg/m³)
STEL=(750ppm,
1780mg/m³)

Via aérea,
cutânea

Via cutânea

NR15 20ppm ou
94mg/m³
ACGIH
TWA=10ppm

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

NA

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

químico, bem como
fornecer respirador
PFF2 para vapores
orgânicos, luvas de
proteção (látex ou
neoprene) e manter o
fornecimento de óculos
e macacão para
defensivos.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
Luvas de
químico, bem como o
procedimento,
fornecimento de
jaleco, máscara e
respirador semifacial
luvas de couro.
para vapores orgânicos.
Luvas de PVA ou
vinton.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
Luvas de
exposição ao agente
procedimento,
químico, bem como o
máscara, óculos
fornecimento de luvas
de proteção,
de proteção (látex,
jaleco e macacão
nitrílica, neoprene ou
para
PVC), e respirador
pulverização de
semifacial para vapores
defensivos
orgânicos. Manter o
agrícolas.
fornecimento de
macacão para

Possíveis danos à
saúde

Tóxico se ingerido,
em contato com a
pele ou se inalado.
Causa dano aos
órgãos.

Causa irritação na
pele. Provoca
lesões oculares
graves.
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Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Fenol
(02.01.397)
(99.999)

Substância em
concentração >=
10% - <20%
(v/v), presente
na manipulação
de corante
lactophenol.

Brometo de
etídeo
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NR15 4ppm ou
15mg/m³
ACGIH
TWA=5ppm

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

Nível de Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
pulverização e óculos
de segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de luva
de proteção (látex,
neoprene ou PVC) e
respirador PFF2 para
vapores orgânicos.
Manter o fornecimento
de macacão para
pulverização e óculos
de segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
do tipo P2 como apoio
a controles de
engenharia. Se o
respirador for o único
meio de proteção, usa
um respirador de ar de
cobertura facial total.
Luvas de borracha de

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e macacão
para
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Nocivo se ingerido,
em contato com a
pele ou se inalado.
Causa queimadura
severa à pele e
danos aos olhos.
Suspeito de causar
defeitos genéticos.
Pode causar dano
aos órgãos através
da exposição
repetida ou
prolongada.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Perigoso se
ingerido. Fatal se
inalado. Suspeito
de causar defeitos
genéticos.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Éter etílico
(02.01.289)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Álcool isoamílico
(02.01.071)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

NR15
78ppm ou
280ppm
ACGIH
TWA=100ppm
STEL=125ppm

Químico

Hexano
(02.01.473)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=50ppm

Químico

Via aérea,
cutânea

Habitual

Nível de Ação

Análise
qualitativa

NR15
310ppm ou
940mg/m³
ACGIH
TWA=400ppm
STEL=500ppm

NA

NA

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

nitrilo e óculos de
proteção.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
Luvas de
químico, bem como o
procedimento,
Provoca irritação
fornecimento de
jaleco, máscara e
ocular grave.
respirador semifacial
luvas de couro.
para vapores orgânicos,
luva de proteção
(nitrílica) e óculos de
segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
Prejudicial se
químico, bem como o
inalado. Causa
fornecimento de
Luvas de
irritação na pele.
respirador facial inteiro
procedimento,
Provoca irritação
ou semifacial com filtro jaleco, máscara e
ocular grave. Pode
P1 para vapores
luvas de couro.
causar irritação
orgânicos e óculos a
respiratória.
prova de gás. Fornecer
luvas de segurança
(látex, nitrílica,
neoprene ou PVC).
Recomenda-se a
Pode ser mortal por
Luvas de
realização do
ingestão e
procedimento,
monitoramento de
penetração nas vias
jaleco, máscara e
exposição ao agente
respiratórias.
luvas de couro.
químico, bem como o
Suspeito de
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
reagentes
químicos

Químico

Benzeno
(02.01.114)
(99.999)

Substância em
concentração ≤
0,1 (%) (v/v),
presente na
manipulação do
Hexano.

Químico

Heptano
(02.01.461)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

fornecimento de
respirador semifacial
para vapores orgânicos.
Fornecer luvas de
proteção (nitrílica ou
neoprene) e óculos ou
protetor facial.

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=0,5ppm
STEL=2,5ppm

NA

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=400ppm
STEL=500ppm

NA

prejudicar a
fertilidade. Pode
causar danos aos
órgãos por
exposição
prolongada ou
repetida. Causa
irritação na pele.
Pode causar
sonolência ou
tonturas.
Pode ser mortal por
ingestão e
Recomenda-se a
penetração nas vias
realização do
respiratórias. Causa
monitoramento de
irritação na pele.
exposição ao agente
Provoca irritação
químico, bem como o
Luvas de
ocular grave. Pode
fornecimento de
procedimento,
causar defeitos
respirador semifacial
jaleco, máscara e
genéticos. Pode
para vapores orgânicos. luvas de couro.
causar câncer.
Fornecer luvas de
Causa danos aos
proteção (nitrílica ou
órgãos por
neoprene) e óculos ou
exposição
protetor facial.
prolongada ou
repetida.
Recomenda-se a
Pode ser mortal por
realização do
Luvas de
ingestão e
monitoramento de
procedimento,
penetração nas vias
exposição ao agente
jaleco, máscara e respiratórias. Causa
químico, bem como o
luvas de couro.
irritação na pele.
fornecimento de
Pode causar

SAFE – Soluções em Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente
E-mail: contato@safesst.com.br – Site:www.safesst.com.br - Telefone: 51-3557.5655

164/537

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Químico

Acetileno
(02.01.018)
(99.999)

Químico

Nitrogênio
líquido
(02.01.585)
(99.999)

Químico

Lauril sulfato de
sódio
(02.01.999)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos
Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

respirador semifacial
para vapores orgânicos.
Fornecer luvas de
proteção (nitrilo) e
óculos ou protetor
facial.

Via aérea

Via aérea

Via aérea,
cutânea

Habitual

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Asfixiante
simples

Asfixiante
simples

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

NA

NA

NA

Possíveis danos à
saúde
sonolência ou
tonturas.

Recomenda-se a
utilização de sistemas
de exaustão.

Luvas de
procedimento,
jaleco, máscara e
luvas de couro.

Gás asfixiante. Pode
levar à morte em
concentrações que
eliminem o
oxigênio da
atmosfera.

Recomenda-se a
utilização de sistemas
de exaustão.

Luvas de
procedimento,
jaleco, máscara e
luvas de couro.

Gás asfixiante. Pode
levar à morte em
concentrações que
eliminem o
oxigênio da
atmosfera.

Em condições normais
e bem ventiladas, não é
necessário o uso de
respirador. Porém, em
Luvas de
recintos fechados,
procedimento,
recomenda-se o
jaleco, máscara e
fornecimento de
luvas de couro.
respirador para vapores
orgânicos. Fornecer
protetor facial e luvas
de PVC.

Nocivo por
ingestão ou
inalação. Causa
irritação na pele.
Provoca lesões
oculares graves.
Pode causar
irritação
respiratória.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Biológico

Agente
SE (09.01.001)
(99.999)
Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

NA

Problemas de
coluna, tendinite
em ombros e
braços

NA

Recomenda-se manter
o uso de jalecos com
mangas longas e
calçados fechados.
Fornecer óculos de
segurança.

NA

Pode causar
perfurações, cortes
e arranhões.

NA

Recomenda-se o uso
de calçados fechados e
jaleco com manga
comprida

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas
e morte.

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar
os desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas externas.
Colocar corrimão nas
escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Acidente

Objetos
cortantes e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias, lâminas
e bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Acidente

Queda de
objetos
(05.01.014)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.

Ergonômico

Acidente

Legenda:

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de
pisos, degraus
não identificados
escadas sem
corrimão

NA

NA

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

NA

NA

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.24.

GSE 24: Biofábrica
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

24 Biofábrica
Professor Universitário
Professor Universitário
Realização de aulas práticas para alunos do Curso de Agronomia, orientação e coordenação de projetos de pesquisa e/ou extensão junto a alunos do programa de pósgraduação; recepção de plantas de produtores e/ou coleta de plantas a campo ou em estufas (macieira, pereira, mirtileiro, amoreira, outros); colocação das plantas em meios
de cultura; conservação das plantas in vitro para conservar a multiplicação; preparo de soluções e reagentes químicos; uso de autoclave pra esterilização de meios de cultura.
02

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

57,4 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH
STEL=C2ppm

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para gases ácidos.
Luva de borracha

Capela de fluxo
laminar com
Raios UV,
máscara, touca,
jaleco
(particular),
propé.

Tóxico se ingerido ou
inalado, provoca
queimadura severa à
pele e dano aos
olhos (lesões
oculares graves) e
danos aos pulmões,
se inalado.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ácido bórico
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Cloreto de
potássio
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e

Químico

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

2 mg/m³
(fração inalável)

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=0,2mg/m³

Habitual

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

Nível de Ação

NA

NA

NA

Observações e
recomendações
natural (látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
PFF2 para gases
ácidos, luvas de
borracha natural (látex)
ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador facial inteiro
P1 para particulados,
ou semifacial P1 com
óculos a prova de gás.
Consultar a o tipo de
luvas para as
diferentes
concentrações.
Recomenda-se o
fornecimento de
óculos e luvas de
proteção.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Capela de fluxo
laminar com
Raios UV,
máscara, touca,
jaleco
(particular),
propé.

Pode prejudicar a
fertilidade ou o feto.

Capela de fluxo
laminar com
Raios UV,
máscara, touca,
jaleco
(particular),
propé.

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.

Luvas de
procedimento,
avental. capela

de exaustão de
gazes e capela

Esta substância não é
classificada como
perigosa de acordo
com a diretiva
67/548/CEE.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Agente

Hipoclorito de
Sódio
(02.01.063)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

de fluxo laminar
com raio UV.

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

AIHA
STEL=2mg/m³

NA

Químico

Hidróxido de
sódio
(02.01.490)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
STEL=C2mg/m³

NA

Químico

Ácido acético
(02.01.023)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 8ppm ou
20mg/m³

NA

Respirador semifacial
P1 para particulados.
Luva de borracha
natural (látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de luva
de proteção (látex,
neoprene ou PVC) e
respirador PFF2 para
vapores orgânicos.
Manter o
fornecimento de
macacão para
pulverização e óculos
de segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Nocivo se ingerido.
Provoca queimadura
severa à pele e
danos aos olhos.
Pode provocar
reações alérgicas na
pele. Quando inalado
pode provocar
sintomas alérgicos,
de asma ou
dificuldades
respiratórias.

Capela de fluxo
laminar com
Raios UV,
máscara, touca,
jaleco
(particular),
propé.

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.

Capela de fluxo
laminar com
Raios UV,

Pode ser nocivo se
ingerido. Nocivo em
contato com a pele,
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

ACGIH
TWA=10ppm
STEL=15ppm

Químico

Álcool etílico
(Etanol)
(02.01.069)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Químico

Ácido nicotínico
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 780ppm ou
1480mg/m³
ACGIH
STEL=1000ppm

Habitual

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites de

Observações e
recomendações
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador purificador
de ar para vapores
orgânicos com peça
facial inteira, ou peça
semifacial com óculos
à prova de gás. Luva
de borracha natural
(látex), nitrílica ou
neoprene.

Medidas de
controle
existentes
máscara, touca,
jaleco
(particular),
propé.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição, bem como
o fornecimento de
respirador semifacial
para vapores
orgânicos e luva de
borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.

Capela de fluxo
laminar com
Raios UV,
máscara, touca,
jaleco
(particular),
propé.

NA

Nos casos em que a
avaliação de risco
mostrar que os
respiradores

Capela de fluxo
laminar com
Raios UV,
máscara, touca,

Possíveis danos à
saúde
causa queimadura
severa à pele e dano
aos olhos (danos
oculares graves).
Quando inalado
pode causar
sintomas alérgicos,
asma ou dificuldades
respiratórias. Causa
dano aos órgãos:
sistema respiratório
e sangue.
Provoca irritação
ocular grave, danos
ao fígado e ao
sistema nervoso
central (por
exposição repetida
ou prolongada, se
ingerido). Pode
provocar defeitos
genéticos, irritação
das vias respiratórias,
sonolência e
vertigem. Pode
prejudicar a
fertilidade ou o feto
se ingerido.
Provoca irritação
ocular grave.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Cloreto de níquel
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Nitrato de
amônio
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

exposição
ocupacional.

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Habitual

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

Habitual

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

Observações e
recomendações
purificadores do ar são
apropriados,
use uma máscara de
pó do tipo N95 (E.U.A.)
ou um respirador do
tipo P1 (EN 143).

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

jaleco
(particular),
propé.

NA

Sob condições
normais, não há
necessidade, porém
em situações especiais,
recomenda-se usar
máscara (semi-facial)
com filtro contra
poeiras, máscara facial
inteira com linha de ar,
ou ainda, conjunto
autônomo de ar
respirável. Usar luvas,
aventais e calçados de
PVC. Óculos de
proteção ampla visão.

Capela de fluxo
laminar com
Raios UV,
máscara, touca,
jaleco
(particular),
propé.

NA

Em caso de formação
de pó, recomenda-se o
uso de respirador
semifacial PFF2; utilizar
luvas nitrílicas e óculos

Capela de fluxo
laminar com
Raios UV,
máscara, touca,
jaleco

Pode causar câncer
por inalação. Pode
danificar o feto.
Suspeito de causar
defeitos genéticos.
Tóxico por ingestão
ou inalação. Causa
danos aos órgãos
por exposição
prolongada ou
repetida. Causa
irritação na pele.
Pode causar uma
reação alérgica na
pele. Pode causar
sintomas de alergia
ou asma ou
dificuldades
respiratórias se
inalado.
Pode ser perigoso
por ingestão.
Provoca irritação
cutânea. Provoca
irritação ocular
grave.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Biológico

Agente

Iodeto de
potássio
(02.01.999)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
reagentes
químicos
Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Habitual

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Acidente

Objetos
cortantes e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias,
lâminas e
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Acidente

Queda de
objetos
(05.01.014)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.

Acidente

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados

Ergonômico

NA

NA

Tipo de
exposição

Resultado

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Limite de
Tolerância

Análise
qualitativa

SE

NA

NA

NA

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

de proteção de ampla
visão.
Em caso de formação
de pó, recomenda-se o
uso de respirador
semifacial PFF2; utilizar
luvas nitrílicas e óculos
de proteção de ampla
visão.

(particular),
propé.
Capela de fluxo
laminar com
Raios UV,
máscara, touca,
jaleco
(particular),
propé.

SE

SE

SE

SE

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

NA

Recomenda-se manter
o uso de jalecos com
mangas longas e
calçados fechados.
Fornecer óculos de
segurança.

NA

Pode causar
perfurações, cortes e
arranhões.

NA

Recomenda-se o uso
de calçados fechados e
jaleco com manga
comprida

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas e
morte.

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar
os desníveis dos pisos
de todas as áreas,

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

Nível de Ação

NA

Possíveis danos à
saúde

Provoca irritação
ocular grave.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas escadas

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.25.

GSE 25: Casa de Vegetação – Pesquisa
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

25 Casa de Vegetação - Pesquisa
Professor Universitário
Professor Universitário
Realização de experimentos de plantas de lavoura (trigo, soja, feijão, hortaliças); testagem de agroquímicos: herbicidas, inseticidas, fitorreguladores, adubos e fertilizantes;
testagem de adubos estercos; orientação de alunos do curso de Agronomia e condução de pesquisa científica na pós-graduação.
11

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico
Biológico

Ergonômico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Postura de pé
por longos
períodos
(04.01.003)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

57,4 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Atividades práticas
de pesquisa

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Realizar pausas durante a
jornada de trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de todas
as áreas, inclusive áreas
externas. Colocar corrimão
nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.26.

GSE 26: Estação Meteorológica
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

26 Estação Meteorológica
Professor Universitário
Professor Universitário
Analisa em campo de dados de medição hidrológica (vazão, etc) e processa os dados em softwares para análise dos achados, ministra aulas teóricas e de laboratório e
conduz projetos de extensão e pesquisa junto aos acadêmicos do CAV.
01

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico
Biológico

Ergonômico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Postura
sentada por
longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

57,4 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

Atividades
administrativas
sentadas

NA

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de todas
as áreas, inclusive áreas
externas. Colocar corrimão
nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.27.

GSE 27: Horta Didática
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

27 Horta Didática
Professor Universitário
Professor Universitário
Realização de procedimentos de preparo de solo: limpeza (capinação), correção do solo (adubação com resíduos orgânicos); semeadura; tratamento fitossanitário por
pulverização de plantas com agro - ecológicos; realização de aulas práticas junto a alunos da graduação.
01

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico
Biológico

Ergonômico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Postura de pé
por longos
períodos
(04.01.003)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

57,4 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Atividades práticas
de pesquisa

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Realizar pausas durante a
jornada de trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de todas
as áreas, inclusive áreas
externas. Colocar corrimão
nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.28.

GSE 28: Melhoramento de Feijão
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

28 Melhoramento de Feijão
Professor Universitário
Professor Universitário
Preparo de soluções e reagentes ácidos; recebimento, triagem, limpeza e secagem de plantas oriundas dos experimentos de campo; tratamento de sementes de
agroquímicos; aplicação de agroquímicos em campo; realização de testes de imersão utilizando colchicina (1 a 2 x ano); condução de projetos de extensão e pesquisa junto
aos acadêmicos do CAV e mestrandos e doutorandos.
01

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Ácido
clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Atividades
administrativas

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

57,4 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/
8h diárias
Dose(8)=100%

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH
STEL=C2ppm

Nível de Ação

Observações e
recomendações

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial para
gases ácidos. Luva de
borracha natural (látex),
nitrílica, neoprene ou PVC.

Medidas de
controle existentes

NA

Luvas de
procedimento,
avental. capela de

exaustão de gazes
e capela de fluxo
laminar com raio
UV.

Possíveis danos à
saúde
Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.
Tóxico se ingerido
ou inalado,
provoca
queimadura severa
à pele e dano aos
olhos (lesões
oculares graves) e
danos aos
pulmões, se
inalado.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

SE (09.01.001)
(99.999)
Postura
sentada por
longos
Ergonômico
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle existentes

Possíveis danos à
saúde

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de
coluna, tendinite
em ombros e
braços

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de
todas as áreas, inclusive
áreas externas. Colocar
corrimão nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

Biológico

Acidente

Legenda:

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Desníveis de
Arranjo físico
pisos, degraus não
inadequado
identificados
(05.01.005)
escadas sem
(99.999)
corrimão

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.29.

GSE 29: Melhoramento Genético Vegetal – Pesquisa
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

29 Melhoramento Genético Vegetal – Pesquisa
Professor Universitário
Professor Universitário
Preparo de soluções e reagentes ácidos; recebimento, triagem, limpeza e secagem de plantas oriundas dos experimentos de campo; tratamento de sementes de
agroquímicos; aplicação de agroquímicos em campo; realização de testes de imersão utilizando colchicina (1 a 2 x ano); condução de projetos de extensão e pesquisa junto
aos acadêmicos do CAV e mestrandos e doutorandos.
01

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Ácido
clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Atividades
administrativas

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

57,4 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/
8h diárias
Dose(8)=100%

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH
STEL=C2ppm

Nível de Ação

Observações e
recomendações

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial para
gases ácidos. Luva de
borracha natural (látex),
nitrílica, neoprene ou PVC.

Medidas de
controle existentes

NA

Luvas de
procedimento,
avental. capela de

exaustão de gazes
e capela de fluxo
laminar com raio
UV.

Possíveis danos à
saúde
Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.
Tóxico se ingerido
ou inalado,
provoca
queimadura severa
à pele e dano aos
olhos (lesões
oculares graves) e
danos aos
pulmões, se
inalado.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

SE (09.01.001)
(99.999)
Postura
sentada por
longos
Ergonômico
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle existentes

Possíveis danos à
saúde

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de
coluna, tendinite
em ombros e
braços

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de
todas as áreas, inclusive
áreas externas. Colocar
corrimão nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

Biológico

Acidente

Legenda:

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Desníveis de
Arranjo físico
pisos, degraus não
inadequado
identificados
(05.01.005)
escadas sem
(99.999)
corrimão

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.30.

GSE 30: Museu de Entomologia
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

30 Museu de Entomologia
Professor Universitário
Professor Universitário
Guarda e conservação de insetos (mariposas e moscas); elaboração de mostruários de insetos; condução de aulas práticas de laboratório para os acadêmicos e projetos de
pesquisa e extensão com mestrandos e doutorandos.
02

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico
Biológico

Ergonômico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Postura
sentada por
longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

57,4 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

Atividades
administrativas
sentadas

NA

NA

SAFE – Soluções em Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente
E-mail: contato@safesst.com.br – Site:www.safesst.com.br - Telefone: 51-3557.5655

184/537

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de todas
as áreas, inclusive áreas
externas. Colocar corrimão
nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.31.

GSE 31: Plantas e Lavoura I e II
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

31 Plantas e Lavoura I e II
Professor Universitário
Professor Universitário
Realização de aulas práticas para alunos do Curso de Agronomia, orientação e coordenação de projetos de pesquisa e/ou extensão junto a alunos do programa de pósgraduação; manipulação de amostras de grãos (feijão, soja, milho) e frutos (maçã) provenientes de experimentos da comunidade e de campo da própria –Realização de
colheita de grãos plantados na Universidade; manejo do solo com defensivos e insumos agrícolas; realização de processo de secagem dos grãos; realização de análise química
e qualitativa de grãos e frutos; diluição de agroquímicos; preparo de soluções e reagentes químicos.
02

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

57,4 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH
STEL=C2ppm

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial

luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco, capela
química.

Possíveis danos à
saúde
Cansaço,
irritação, dores
de cabeça,
diminuição da
audição,
problemas do
aparelho
digestivo,
taquicardia,
perigo de infarto.
Tóxico se
ingerido ou
inalado, provoca
queimadura
severa à pele e
dano aos olhos
(lesões oculares
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Ácido nítrico
(02.01.042)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

ACGIH
TWA=0,2mg/m³

ACGIH
TWA=2ppm
STEL=4ppm

Nível de Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
para gases ácidos. Luva
de borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador facial inteiro
P1 para particulados, ou
semifacial P1 com óculos
a prova de gás.
Consultar a o tipo de
luvas para as diferentes
concentrações.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador com
suprimento de ar e facial
inteira, capuz ou
capacete. Luva de
neoprene para ácido
nítrico 10%, 70% e
concentrado, exceto
fumegante.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde
graves) e danos
aos pulmões, se
inalado.

luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco, capela
química.

Causa
queimaduras na
pele e lesões
oculares graves.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Causa
queimaduras na
pele e lesões
oculares graves.
Fatal se inalado.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Hidróxido de
sódio
(02.01.490)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Acetona
(02.01.020)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Éter etílico
(02.01.289)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Habitual

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Análise
qualitativa

ACGIH
STEL=C2mg/m³

Análise
qualitativa

NR15 780ppm
1870mg/m³
ACGIH
TWA=(500ppm,
1186mg/m³)
STEL=(750ppm,
1780mg/m³)

NA

Análise
qualitativa

NR15
310ppm ou
940mg/m³
ACGIH
TWA=400ppm
STEL=500ppm

NA

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
Capela de fluxo
fornecimento de luva de
laminar com
proteção (látex,
Raios UV,
neoprene ou PVC) e
máscara, touca,
respirador PFF2 para
jaleco (particular),
vapores orgânicos.
propé.
Manter o fornecimento
de macacão para
pulverização e óculos de
segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
luvas de
químico, bem como
procedimento,
fornecer respirador PFF2
máscara com
para vapores orgânicos,
filtro químico,
luvas de proteção (látex
jaleco, capela
ou neoprene) e manter o
química.
fornecimento de óculos
e macacão para
defensivos.
Recomenda-se a
Câmara de fluxo
realização do
laminar, câmara
monitoramento de
de exaustão,
exposição ao agente
luvas de
químico, bem como o
procedimento,
fornecimento de
óculos de

Possíveis danos à
saúde

Causa
queimaduras na
pele e lesões
oculares graves.

Provoca irritação
ocular grave.
Pode causar
sonolência ou
tonturas.

Provoca irritação
ocular grave.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Biológico

Ergonômico

Acidente

Acidente

Agente

Éter etílico
(02.01.289)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
reagentes
químicos

Tipo de
exposição

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

SE

SE

Atividades
administrativas
sentadas

Objetos cortantes
Durante a
e/ou
manipulação de
perfurocortantes
vidrarias, lâminas
(05.01.029)
e bisturis.
(99.999)
Queda de
objetos
(05.01.014)

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Durante a
manipulação de
vidrarias e

NA

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.
NA

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações
respirador semifacial
para vapores orgânicos,
luva de proteção
(nitrílica) e óculos de
segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para vapores orgânicos,
luva de proteção
(nitrílica) e óculos de
segurança.

Análise
qualitativa

NR15
310ppm ou
940mg/m³
ACGIH
TWA=400ppm
STEL=500ppm

NA

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Recomenda-se manter o
uso de jalecos com
mangas longas e
calçados fechados.
Fornecer óculos de
segurança.

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Recomenda-se o uso de
calçados fechados e

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

segurança,
máscara, jaleco.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Provoca irritação
ocular grave.

SE

SE

NA

Problemas de
coluna, tendinite
em ombros e
braços

NA

Pode causar
perfurações,
cortes e
arranhões.

NA

Pode causar
cortes,
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente
(99.999)

Acidente

Legenda:

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
demais objetos
do laboratório.
Desníveis de
pisos, degraus
não identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

Nível de Ação

NA

Observações e
recomendações
jaleco com manga
comprida
Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de
todas as áreas, inclusive
áreas externas. Colocar
corrimão nas escadas

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde
contusões,
fraturas e morte.

NA

Riscos de
pancadas e/ou
quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.32.

GSE 32: Pomar Didático
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

32 Pomar Didático
Professor Universitário
Professor Universitário
Plantio e manejo de árvores frutíferas: Área 1: kiwi, maçã, amora, pêra, pêssego, mirtilo. Área 2: parreira, oliveira, cerejeira e kiwi. Área 3: pêra e marmelo. Área 4: maçã,
pêssego, amora, framboesa, mirtilo, estufa com morangos e cerejas. Realização de aulas práticas para alunos do Curso de Agronomia, orientação e coordenação de projetos
de pesquisa e/ou extensão junto a alunos do programa de pós-graduação; realização de procedimentos de manutenção dos pomares: poda, raleio, colheita, colheita; preparo
de agroquímicos (calda): fungicidas, inseticidas, herbicidas e fitorreguladores; pulverização de agroquímicos com atomizador costal e mortorizador; realização de
experimentos de pesquisa em empresas de agroindústria de frutos em Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
04

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas

Nitrato de
potássio
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

57,4 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

Nível de Ação

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

Observações e
recomendações

NA

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da audição,
problemas do aparelho
digestivo, taquicardia,
perigo de infarto.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
Recomenda-se a
de proteção,
utilização de óculos de
jaleco e macacão
segurança, luva nitrílica e
para
respirador PFF1.
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Pode causar irritação
nos olhos, pele e no
trato respiratório.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Cloreto de
potássio
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Álcool etílico
(Etanol)
(02.01.069)
(99.999)

Acetona
(02.01.020)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Habitual

Resultado

Limite de
Tolerância

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

NR15 780ppm ou
1480mg/m³
ACGIH
STEL=1000ppm

NR15 780ppm
1870mg/m³
ACGIH
TWA=(500ppm,
1186mg/m³)
STEL=(750ppm,
1780mg/m³)

Nível de Ação

NA

Observações e
recomendações

Recomenda-se o
fornecimento de óculos
e luvas de proteção.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para vapores orgânicos e
luva de borracha natural
(látex), nitrílica, neoprene
ou PVC.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
fornecer respirador PFF2
para vapores orgânicos,
luvas de proteção (látex
ou neoprene) e manter o
fornecimento de óculos

Medidas de
controle
existentes
Luvas de
procedimento,
avental. capela

de exaustão de
gazes e capela
de fluxo laminar
com raio UV.

Luvas de
procedimento,
avental. capela

de exaustão de
gazes e capela
de fluxo laminar
com raio UV.

luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco, capela
química.

Possíveis danos à saúde

Esta substância não é
classificada como
perigosa de acordo
com a diretiva
67/548/CEE.
Provoca irritação ocular
grave, danos ao fígado
e ao sistema nervoso
central (por exposição
repetida ou
prolongada, se
ingerido). Pode
provocar defeitos
genéticos, irritação das
vias respiratórias,
sonolência e vertigem.
Pode prejudicar a
fertilidade ou o feto se
ingerido.

Provoca irritação ocular
grave. Pode causar
sonolência ou tonturas.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Hidróxido de
sódio
(02.01.490)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Formaldeído
(Formol)
(02.01.423)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Químico

Clorofórmio
(02.01.219)

Substância
utilizada no

Via aérea,
cutânea

Químico

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

ACGIH
STEL=C2mg/m³

Nível de Ação

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 1,6ppm ou
2,3mg/m³
ACGIH
STEL=C0,3ppm

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 20ppm ou
94mg/m³

NA

Observações e
recomendações
e macacão para
defensivos.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de luva de
proteção (látex,
neoprene ou PVC) e
respirador PFF2 para
vapores orgânicos.
Manter o fornecimento
de macacão para
pulverização e óculos de
segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador purificador de
ar para formol com peça
facial inteira, ou peça
semifacial com óculos à
prova de gás. Luva de
borracha natural (látex),
nitrílica, neoprene ou
PVC.
Recomenda-se a
realização do

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

Capela de fluxo
laminar com
Raios UV,
máscara, touca,
jaleco
(particular),
propé.

Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves.

Luvas de
procedimento,
avental. capela

de exaustão de
gazes e capela
de fluxo laminar
com raio UV.

Câmara de fluxo
laminar, câmara

Tóxico se ingerido, se
inalado e em contato
com a pele. Provoca
queimadura severa à
pele e dano aos olhos e
sistema nervoso central
(este por exposição
repetida ou
prolongada).

Tóxico se ingerido, em
contato com a pele ou
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Ácido
clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Agente

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

ACGIH
TWA=10ppm

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH
STEL=C2ppm

ACGIH
TWA=0,2mg/m³

NA

NA

Observações e
recomendações
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para vapores orgânicos.
Luvas de PVA ou vinton.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para gases ácidos. Luva
de borracha natural
(látex), nitrílica, neoprene
ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador facial inteiro
P1 para particulados, ou
semifacial P1 com óculos
a prova de gás.
Consultar a o tipo de
luvas para as diferentes
concentrações.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

se inalado. Causa dano
aos órgãos.

Luvas de
procedimento,
avental. capela

Tóxico se ingerido ou
inalado, provoca
queimadura severa à
pele e dano aos olhos
(lesões oculares graves)
e danos aos pulmões,
se inalado.

de exaustão de
gazes e capela
de fluxo laminar
com raio UV.

luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco, capela
química.

Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Agente

Ácido láctico
(02.01.999)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância em
concentração >=
10% - <20%
(v/v), presente na
manipulação de
corante
lactophenol.

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Via cutânea

Químico

Fenol
(02.01.397)
(99.999)

Substância em
concentração >=
10% - <20%
(v/v), presente na
manipulação de
corante
lactophenol.

Via aérea,
cutânea

Químico

Ácido bórico
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

Nível de Ação

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 4ppm ou
15mg/m³
ACGIH
TWA=5ppm

NA

Habitual

Análise
qualitativa

2 mg/m³
(fração inalável)

NA

Observações e
recomendações
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de luvas
de proteção (látex,
nitrílica, neoprene ou
PVC), e respirador
semifacial para vapores
orgânicos. Manter o
fornecimento de
macacão para
pulverização e óculos de
segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de luva de
proteção (látex,
neoprene ou PVC) e
respirador PFF2 para
vapores orgânicos.
Manter o fornecimento
de macacão para
pulverização e óculos de
segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
Causa irritação na pele.
jaleco e macacão Provoca lesões oculares
para
graves.
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e macacão
para
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Nocivo se ingerido, em
contato com a pele ou
se inalado. Causa
queimadura severa à
pele e danos aos olhos.
Suspeito de causar
defeitos genéticos.
Pode causar dano aos
órgãos através da
exposição repetida ou
prolongada.

luvas de
procedimento,
máscara com

Pode prejudicar a
fertilidade ou o feto.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Ácido
perclórico
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Ácido
periódico
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Iodeto de
potássio
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e

Químico

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Habitual

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

NA

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

NA

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

exposição ao agente
filtro químico,
químico, bem como o
jaleco, capela
fornecimento de
química.
respirador semifacial
PFF2 para gases ácidos,
luvas de borracha
natural (látex) ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
Luvas de
monitoramento de
procedimento,
exposição ao agente
máscara, óculos
químico, bem como o
de proteção,
fornecimento de
jaleco e macacão
respirador semifacial
para
para vapores orgânicos e pulverização de
gases ácidos, luva
defensivos
nitrílica, neoprene ou
agrícolas.
PVC.
Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
Recomenda-se o
de proteção,
fornecimento de luvas
jaleco e macacão
de borracha de nitrilo e
para
protetor facial.
pulverização de
defensivos
agrícolas.
Capela de fluxo
Em caso de formação de
laminar com
pó, recomenda-se o uso
Raios UV,
de respirador semifacial
máscara, touca,
PFF2; utilizar luvas
jaleco

Possíveis danos à saúde

Perigoso se ingerido.
Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves. Pode causar
danos aos órgãos por
exposição prolongada
ou repetida.

Causa queimadura
severa à pele e danos
aos olhos.

Provoca irritação ocular
grave.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Éter etílico
(02.01.289)
(99.999)

Glutaraldeído
ativado e não
ativado
(02.01.452)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NR15
310ppm ou
940mg/m³
ACGIH
TWA=400ppm
STEL=500ppm

ACGIH
STEL=C0,05ppm

Nível de Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
nitrílicas e óculos de
proteção de ampla visão.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para vapores orgânicos,
luva de proteção
(nitrílica) e óculos de
segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador purificador de
ar para vapores
orgânicos com peça
facial inteira, ou peça
semifacial com óculos à
prova de gás, ambos
combinados com filtro
P1 para particulados.
Fornecer luva de
proteção (látex, nitrílica
ou PVC).

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

(particular),
propé.
Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Provoca irritação ocular
grave.

Óculos, jaleco,
sapato fechado,
macacão para
aplicação de
defensivos
agrícolas.

Tóxico por ingestão.
Fatal se inalado. Causa
queimaduras na pele e
lesões oculares graves.
Pode causar uma
reação alérgica na pele.
Pode causar sintomas
de alergia ou asma ou
dificuldades
respiratórias se inalado.
Pode causar irritação
respiratória.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Cloreto de
potássio
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Peróxido de
hidrogênio
>=70%
(02.01.641)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Ácido
periódico
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Habitual

Resultado

Limite de
Tolerância

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=1ppm

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes
Luvas de
procedimento,
avental. capela

Possíveis danos à saúde

Esta substância não é
classificada como
perigosa de acordo
com a diretiva
67/548/CEE.

NA

Recomenda-se o
fornecimento de óculos
e luvas de proteção.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador purificador de
ar para vapores
orgânicos com peça
facial inteira, ou peça
semifacial com óculos à
prova de gás, luva de
borracha natural (látex),
nitrílica, neoprene ou
PVC. Manter o
fornecimento de
macacão para
pulverização.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e macacão
para
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Perigoso se ingerido.
Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves. Prejudicial se
inalado. Pode causar
irritação respiratória.

Recomenda-se o
fornecimento de luvas
de borracha de nitrilo e
protetor facial.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e macacão
para
pulverização de

Causa queimadura
severa à pele e danos
aos olhos.

NA

de exaustão de
gazes e capela
de fluxo laminar
com raio UV.
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Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

defensivos
agrícolas.

Químico

Químico

Químico

Químico

Fluazinam
(02.01.999)
(99.999)

Substância em
concentração de
500g/L, presente
na manipulação
de Frowncide.

Iprodiona
(02.01.999)
(99.999)

Substância em
concentração de
500g/Kg,
presente na
manipulação de
Rovral.

Caulinita
(02.01.999)
(99.999)

Difenoconazol
(02.01.999)
(99.999)

Substância em
concentração
>200 –
500mg/Kg,
presente na
manipulação de
Rovral.
Substância em
concentração >=
20 - < 25% (v/v),
presente na
manipulação de
Score.

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Habitual

Habitual

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

Análise
qualitativa

TWA=8mg/m³

NA

NA

NA

NA

Recomenda-se o
fornecimento de
respirador semifacial
com filtro de carvão
ativado, óculos de
segurança ou protetor
facial, luvas de proteção
e avental impermeáveis
e bota de borracha.
Recomenda-se o
fornecimento de
respirador semifacial
PFF2, óculos de
segurança ou protetor
facial, luvas de proteção
e avental impermeáveis.
Recomenda-se o
fornecimento de
respirador semifacial
PFF2, óculos de
segurança ou protetor
facial, luvas de proteção
e avental impermeáveis.
Recomenda-se o
fornecimento de
respirador semifacial
PFF2 para vapores
orgânicos, óculos de
segurança ou protetor

Óculos, jaleco,
sapato fechado,
macacão para
aplicação de
defensivos
agrícolas.

Óculos, jaleco,
sapato fechado,
macacão para
aplicação de
defensivos
agrícolas.
Óculos, jaleco,
sapato fechado,
macacão para
aplicação de
defensivos
agrícolas.
Óculos, jaleco,
sapato fechado,
macacão para
aplicação de
defensivos
agrícolas.

Prejudicial se inalado.
Causa irritação na pele.
Pode causar uma
reação alérgica na pele.
Provoca lesões oculares
graves. Suspeito de
danificar o feto.
Suspeito de causar
câncer (via estadual de
exposição, se estiver
conclusivamente
provado que nenhuma
outra rota de exposição
causa o perigo).
Suspeito de causar
câncer (via estadual de
exposição, se estiver
conclusivamente
provado que nenhuma
outra rota de exposição
causa o perigo).
Nocivo por ingestão.
Provoca irritação ocular
grave.
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Risco

Químico

Biológico

Ergonômico

Acidente

Agente

Álcool
isobutílico
(02.01.072)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
Postura de pé
por longos
períodos
(04.01.003)
(99.999)
Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Substância em
concentração >=
1 - < 3% (v/v),
presente na
manipulação de
Score.

Via aérea,
cutânea

Habitual

SE

SE

Atividades
práticas de
pesquisa

NA

Desníveis de
pisos, degraus
não identificados
escadas sem
corrimão

NA

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações
facial, luvas de proteção
e avental impermeáveis.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador purificador de
ar para vapores
orgânicos com peça
facial inteira, ou peça
semifacial com óculos à
prova de gás, luva de
borracha natural (látex),
nitrílica ou neoprene.
Manter o fornecimento
de macacão para
pulverização.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

Óculos, jaleco,
sapato fechado,
macacão para
aplicação de
defensivos
agrícolas.

Provoca irritação
cutânea. Líquido e
vapor inflamáveis.
Provoca para
sepulturas oculares.
Pode provocar irritação
das vias respiratórias.
Pode provocar
sonolência ou
vertigens.

Análise
qualitativa

NR15
40ppm ou
115mg/m³
ACGIH
TWA=50ppm

NA

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Realizar pausas durante
a jornada de trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros e
braços

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de
todas as áreas, inclusive

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de mesmo
nível

Habitual

Análise
qualitativa

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

áreas externas. Colocar
corrimão nas escadas
Legenda:

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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Departamento de Engenharia Ambiental
e Sanitária
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15.33.

GSE 33: Laboratório de Análise de Água e Resíduos
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

33 Laboratório de Análise de Água e Resíduos
Professor Universitário; Técnico Universitário de Suporte
Professor Universitário; Técnico de Laboratório
Realização de procedimentos de análise físico-química da qualidade da água, efluentes e resíduos sólidos; preparo de soluções ácidas, básicas e crômicas para uso nas aulas
de laboratório e pesquisa; análise de água e de resíduos industriais; limpeza e esterilização de materiais (equipamentos e vidrarias) para realização das análises; auxílio em
aulas práticas de laboratório para os acadêmicos.
05

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Atividades
administrativas

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

59,3 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH
STEL=C2ppm

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho digestivo,
taquicardia, perigo de
infarto.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para gases ácidos. Luva
de borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.

luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco, capela
química.

Tóxico se ingerido ou
inalado, provoca
queimadura severa à
pele e dano aos olhos
(lesões oculares
graves) e danos aos
pulmões, se inalado.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Acetona
(02.01.020)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Peróxido de
hidrogênio
>=70%
(02.01.641)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e

Químico

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Habitual

Análise
ACGIH
qualitativa TWA=0,2mg/m³

Habitual

NR15 780ppm
1870mg/m³
ACGIH
TWA=(500ppm,
1186mg/m³)
STEL=(750ppm,
1780mg/m³)

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=1ppm

Nível de
Ação

NA

NA

NA

Observações e
recomendações
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador facial inteiro
P1 para particulados,
ou semifacial P1 com
óculos a prova de gás.
Consultar a o tipo de
luvas para as diferentes
concentrações.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
fornecer respirador
PFF2 para vapores
orgânicos, luvas de
proteção (látex ou
neoprene) e manter o
fornecimento de
óculos e macacão para
defensivos.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco, capela
química.

Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves.

luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco, capela
química.

Provoca irritação
ocular grave. Pode
causar sonolência ou
tonturas.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e
macacão para

Perigoso se ingerido.
Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves. Prejudicial se
inalado. Pode causar
irritação respiratória.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
reagentes
químicos

Químico

Hidróxido de
sódio
(02.01.490)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Biológico

Vírus,
Bactérias,
Fungos,
Parasitas

Água, efluentes
e resíduos
industriais
(celulose, solos,
cinzas)

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea, oral,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

ACGIH
STEL=C2mg/m³

NA

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

respirador purificador
de ar para vapores
orgânicos com peça
facial inteira, ou peça
semifacial com óculos
à prova de gás, luva de
borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Manter o fornecimento
de macacão para
pulverização.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de luva
de proteção (látex,
neoprene ou PVC) e
respirador PFF2 para
vapores orgânicos.
Manter o fornecimento
de macacão para
pulverização e óculos
de segurança.

pulverização de
defensivos
agrícolas.

Capela de fluxo
laminar com
Raios UV,
máscara, touca,
jaleco
(particular),
propé.

Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves.

Recomenda-se manter
o uso de luvas de
procedimento, óculos
de segurança, máscara
e jaleco.

Luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco,

Doenças
infectocontagiosas do
sistema respiratório e
gastrointestinais,
infecções bacterianas,
virais, por fungos e
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes
chuveiro lava
olhos.

Ergonômico

Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Acidente

Objetos
cortantes e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias,
lâminas e
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Acidente

Queda de
objetos
(05.01.014)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

Acidente

Legenda:

NA

NA

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

NA

NA

Possíveis danos à
saúde
outros
microorganismos em
acidentes biológicos
(respingos de fluídos).

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

NA

Recomenda-se manter
o uso de jalecos com
mangas longas e
calçados fechados.
Fornecer óculos de
segurança.

NA

Pode causar
perfurações, cortes e
arranhões.

NA

Recomenda-se o uso
de calçados fechados e
jaleco com manga
comprida

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas e
morte.

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar
os desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.34.

GSE 34: Laboratório de Avaliação de Impacto Ambiental
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

34 Laboratório de Avaliação de Impacto Ambiental
Professor Universitário
Professor Universitário
Recebe amostras de água e efluentes, realiza tomografia de áreas contaminadas, utiliza equipamentos como gama espectômetro portátil para detecção de materiais
radioativos, processa os dados em softwares para análise dos achados, ministra aulas teóricas e de laboratório e conduz projetos de extensão e pesquisa junto aos acadêmicos
do CAV.
15

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico
Biológico

Ergonômico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Postura
sentada por
longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

59,3 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

Atividades
administrativas
sentadas

NA

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de todas
as áreas, inclusive áreas
externas. Colocar corrimão
nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.35.

GSE 35: Laboratório de Física e Instrumentação
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

35 Laboratório de Física e Instrumentação
Professor Universitário
Professor Universitário
Realiza testes de ensaio. Ex.: eletricidade estática com uso de voltímetro ministra aulas teóricas e de laboratório e conduz projetos de extensão e pesquisa junto aos
acadêmicos do CAV.
15

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico
Biológico

Ergonômico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Postura
sentada por
longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

54,9 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

Atividades
administrativas
sentadas

NA

NA

SAFE – Soluções em Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente
E-mail: contato@safesst.com.br – Site:www.safesst.com.br - Telefone: 51-3557.5655

209/537

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de todas
as áreas, inclusive áreas
externas. Colocar corrimão
nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.36.

GSE 36: Laboratório de Físico-Química
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções

Descrição sucinta das
atividades

Nº de expostos

36 Laboratório de Físico-Química
Professor Universitário; Técnico Universitário de Suporte
Professor Universitário; Técnico de Laboratório
Técnico de Laboratório: Realização de procedimentos de análise físico-química e microbiológica da qualidade da água, efluentes e resíduos sólidos; Preparo de soluções
ácidas, básicas e crômicas para uso nas aulas de laboratório e pesquisa; coleta em campo, de água em rios contaminados ou não, com esgoto doméstico, industrial ou de
origem rural (dejetos animais, agrotóxicos e fertilizantes químicos); análise de água e esgoto, análise de resíduos; limpeza e esterilização de materiais (equipamentos e
vidrarias) para realização das análises. auxílio em aulas práticas de laboratório para os acadêmicos. auxílio em aulas práticas de laboratório para os acadêmicos.
Professor Universitário: Realização de procedimentos de análise físico-química e microbiológica da qualidade da água, efluentes e resíduos sólidos; realização experimentos
de química analítica; preparo de soluções ácidas, básicas e crômicas para uso nas aulas de laboratório e em pesquisas; análise de água e esgoto, análise de resíduos; limpeza
e esterilização de materiais (equipamentos e vidrarias) para realização das análises. Realização de pesquisa científica e aulas de laboratório aos acadêmicos do Curso de
Engenharia Ambiental.
04

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas

Acetona
(02.01.020)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Limite de
Tolerância

59,3 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

Análise
qualitativa

NR15 780ppm
1870mg/m³
ACGIH
TWA=(500ppm,
1186mg/m³)
STEL=(750ppm,
1780mg/m³)

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação, dores
de cabeça, diminuição
da audição, problemas
do aparelho digestivo,
taquicardia, perigo de
infarto.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
fornecer respirador
PFF2 para vapores

luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco, capela
química.

Provoca irritação ocular
grave. Pode causar
sonolência ou tonturas.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ácido acético
(02.01.023)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NR15 8ppm ou
20mg/m³
ACGIH
TWA=10ppm
STEL=15ppm

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH
STEL=C2ppm

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
orgânicos, luvas de
proteção (látex ou
neoprene) e manter
o fornecimento de
óculos e macacão
para defensivos.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador
purificador de ar
para vapores
orgânicos com peça
facial inteira, ou peça
semifacial com
óculos à prova de
gás. Luva de
borracha natural
(látex), nitrílica ou
neoprene.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador semifacial
para gases ácidos.
Luva de borracha

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Pode ser nocivo se
ingerido. Nocivo em
contato com a pele,
causa queimadura
severa à pele e dano aos
olhos (danos oculares
graves). Quando inalado
pode causar sintomas
alérgicos, asma ou
dificuldades
respiratórias. Causa
dano aos órgãos:
sistema respiratório e
sangue.

Luvas de
procedimento,
avental. capela

de exaustão de
gazes e capela
de fluxo
laminar com
raio UV.

Tóxico se ingerido ou
inalado, provoca
queimadura severa à
pele e dano aos olhos
(lesões oculares graves)
e danos aos pulmões, se
inalado.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ácido nítrico
(02.01.042)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

ACGIH
TWA=2ppm
STEL=4ppm

ACGIH
TWA=0,2mg/m³

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
natural (látex),
nitrílica, neoprene ou
PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador com
suprimento de ar e
facial inteira, capuz
ou capacete. Luva de
neoprene para ácido
nítrico 10%, 70% e
concentrado, exceto
fumegante.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador facial
inteiro P1 para
particulados, ou
semifacial P1 com
óculos a prova de
gás. Consultar a o
tipo de luvas para as
diferentes
concentrações.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves. Fatal se inalado.

luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco, capela
química.

Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Peróxido de
hidrogênio
>=70%
(02.01.641)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=1ppm

NA

Hidróxido de
sódio
(02.01.490)
(99.999)

Substância
presente no
desengraxante
Iluminox
utilizado na
manutenção
dos veículos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
STEL=C2mg/m³

NA

Observações e
recomendações
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador
purificador de ar
para vapores
orgânicos com peça
facial inteira, ou peça
semifacial com
óculos à prova de
gás, luva de borracha
natural (látex),
nitrílica, neoprene ou
PVC. Manter o
fornecimento de
macacão para
pulverização.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador PFF1,
luvas de proteção
(látex, nitrílica,
neoprene ou PVC),
óculos de segurança

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e
macacão para
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Perigoso se ingerido.
Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves. Prejudicial se
inalado. Pode causar
irritação respiratória.

NA

Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Álcool metílico
(Metanol)
(02.01.077)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Nitrato de prata
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Limite de
Tolerância

Análise
qualitativa

NR15
156ppm ou
200mg/m³
(ocorre absorção
pela pele)
ACGIH
TWA=200ppm
STEL=250ppm

Análise
qualitativa

ACGIH
(Prata e
compostos)
Metal, poeira e
fumos
TWA=0,1mg/m³
Compostos
solúveis como Ag
TWA=0,01mg/m³

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
e vestuário protetor
adequado.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador semifacial
com suprimento de
ar (vida útil para
respirador semifacial
para VO). Fornecer
luvas de proteção
(látex, nitrílica,
neoprene ou PVC),
óculos de segurança
e avental.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador semifacial
do tipo P2 como
apoio a controles de
engenharia. Se o
respirador for o
único meio de
proteção, usa um
respirador de ar de

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Tóxico se inalado.
Tóxico em contato com
a pele. Tóxico por
ingestão. Causa dano
aos órgãos.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Éter etílico
(02.01.289)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Cromato de
potássio
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Químico

Dicromato de
potássio

Substância
utilizada no

Via aérea,
cutânea

Habitual

Químico

Via aérea,
cutânea

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NR15
310ppm ou
940mg/m³
ACGIH
TWA=400ppm
STEL=500ppm

Nível de
Ação

NA

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

NA

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

cobertura facial total.
Luvas de borracha de
nitrilo e óculos de
proteção.
Recomenda-se a
realização do
Câmara de
monitoramento de
fluxo laminar,
exposição ao agente
câmara de
químico, bem como exaustão, luvas
o fornecimento de
de
respirador semifacial procedimento,
para vapores
óculos de
orgânicos, luva de
segurança,
proteção (nitrílica) e máscara, jaleco.
óculos de segurança.
Recomenda-se
manipular o produto
em local com boa
ventilação natural ou
mecânica (capela de
exaustão), de forma a
manter a
concentração de
NA
vapores/poeiras
inferior ao limite de
tolerância. Utilizar
luvas de proteção,
óculos de segurança
e respirador
semifacial do tipo P2.
Recomenda-se
NA
manipular o produto

Possíveis danos à saúde

Provoca irritação ocular
grave.

Causa irritação na pele,
pode causar uma reação
alérgica na pele, causa
irritação ocular grave,
pode causar irritação
respiratória, pode causar
defeitos genéticos, pode
causar câncer por
inalação.

Tóxico por ingestão,
nocivo em contato com
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente
(02.01.999)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

valores limites de
exposição
ocupacional.

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

em local com boa
ventilação natural ou
mecânica (capela de
exaustão), de forma a
manter a
concentração de
vapores/poeiras
inferior ao limite de
tolerância. Utilizar
luvas de proteção,
óculos de segurança
e respirador
semifacial do tipo P2.

Químico

Álcool etílico
(Etanol)
(02.01.069)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Análise
Ocasional
qualitativa

NR15 780ppm ou
1480mg/m³
ACGIH
STEL=1000ppm

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador semifacial
para vapores
orgânicos. Luva de
borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.

Químico

Hidróxido de
amônio
(02.01.999)

Substância
utilizada no
preparo e

Via aérea,
cutânea

Ocasional

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites de

NA

Recomenda-se o uso
de respirador
semifacial para

NA

NA

Possíveis danos à saúde
a pele, fatal por
inalação, causa
queimaduras na pele e
lesões oculares graves,
pode causar reação
alérgica da pele,
sintomas de alergia ou
asma ou dificuldades
respiratórias se inalado,
irritação respiratória,
defeitos genéticos,
câncer, pode prejudicar
a fertilidade ou o feto,
causar danos aos órgãos
por exposição
prolongada ou repetida.
Provoca irritação ocular
grave, danos ao fígado e
ao sistema nervoso
central (por exposição
repetida ou prolongada,
se ingerido). Pode
provocar defeitos
genéticos, irritação das
vias respiratórias,
sonolência e vertigem.
Pode prejudicar a
fertilidade ou o feto se
ingerido.
Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

exposição
ocupacional.

Vírus,
Bactérias,
Fungos,
Parasitas

Água, efluentes
e resíduos
industriais
(celulose, solos,
cinzas)

Ergonômico

Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Acidente

Objetos
cortantes e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias,
lâminas e
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Acidente

Queda de
objetos
(05.01.014)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.

Biológico

Tipo de
exposição

Via aérea, oral,
cutânea

NA

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

NA

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

vapores orgânicos e
gases ácidos, óculos
de proteção, luvas de
látex, nitrílica,
neoprene ou PVC
(vinil).

Possíveis danos à saúde
graves. Pode causar
irritação respiratória.

NA

Recomenda-se
manter o uso de
luvas de
procedimento,
óculos de segurança,
máscara e jaleco.

Luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco,
chuveiro lava
olhos.

Doenças
infectocontagiosas do
sistema respiratório e
gastrointestinais,
infecções bacterianas,
virais, por fungos e
outros microorganismos
em acidentes biológicos
(respingos de fluídos).

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros e
braços

NA

Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas
longas e calçados
fechados. Fornecer
óculos de segurança.

NA

Pode causar
perfurações, cortes e
arranhões.

NA

Recomenda-se o uso
de calçados fechados
e jaleco com manga
comprida

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas e
morte.

SAFE – Soluções em Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente
E-mail: contato@safesst.com.br – Site:www.safesst.com.br - Telefone: 51-3557.5655

218/537

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

NA

Organizar os móveis
e utensílios, bem
como identificar e
consertar os
desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas escadas

NA

Riscos de pancadas e/ou
quedas de mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.37.

GSE 37: Laboratório de Geocomputação
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

37 Laboratório de Geocomputação
Professor Universitário
Professor Universitário
Processa os dados de pesquisa em softwares específicos, ministra aulas teóricas e de laboratório e conduz projetos de extensão e pesquisa junto aos acadêmicos do CAV.
15

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico
Biológico

Ergonômico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Postura
sentada por
longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

59,3 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

Atividades
administrativas
sentadas

NA

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de todas
as áreas, inclusive áreas
externas. Colocar corrimão
nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado

SAFE – Soluções em Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente
E-mail: contato@safesst.com.br – Site:www.safesst.com.br - Telefone: 51-3557.5655

221/537

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

15.38.

GSE 38: Laboratório de Geotecnia e Geologia
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

38 Laboratório de Geotecnia e Geologia
Professor Universitário
Professor Universitário
Realiza extração e análise de solos e rochas; ministra aulas teóricas e de laboratório e conduz projetos de extensão e pesquisa junto aos acadêmicos do CAV.
15

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico
Biológico

Ergonômico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Postura
sentada por
longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

59,3 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

Atividades
administrativas
sentadas

NA

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de todas
as áreas, inclusive áreas
externas. Colocar corrimão
nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.39.

GSE 39: Laboratório de Gestão e Economia Ambiental
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

39 Laboratório de Gestão e Economia Ambiental
Professor Universitário
Professor Universitário
Processa os dados de pesquisa em softwares específicos, ministra aulas teóricas e de laboratório e conduz projetos de extensão e pesquisa junto aos acadêmicos do CAV
15

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico
Biológico

Ergonômico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Postura
sentada por
longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

59,3 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

Atividades
administrativas
sentadas

NA

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de todas
as áreas, inclusive áreas
externas. Colocar corrimão
nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.40.

GSE 40: Laboratório de Hidráulica Ambiental
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

40 Laboratório de Hidráulica Ambiental
Professor Universitário
Professor Universitário
Realização de aulas práticas e condução de pesquisas junto a alunos da graduação: simulação de chuva, aspersão de água, demonstração da micro usina, da roda d’água, de
posto meteorológico e área experimental de irrigação; manipulação de produtos químicos para confecção de moldes de resina; preparo e pulverização de herbicidas no
pomar e estufa; manutenção das instalações e equipamentos: preparo e pintura de peças utilizando tintas e solventes; limpeza da cisterna; realização de atividades
administrativas: preparo de aulas, preenchimento de planilhas.
02

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas

Hidróxido de
sódio
(02.01.490)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

57,4 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

ACGIH
STEL=C2mg/m³

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle existentes

Possíveis danos à
saúde

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição,
problemas do
aparelho
digestivo,
taquicardia,
perigo de infarto.

NA

Recomenda-se a realização
do monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de luva de
proteção (látex, neoprene
ou PVC) e respirador PFF2
para vapores orgânicos.

Capela de fluxo
laminar com Raios
UV, máscara,
touca, jaleco
(particular), propé.

Causa
queimaduras na
pele e lesões
oculares graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle existentes

Possíveis danos à
saúde

Manter o fornecimento de
macacão para pulverização
e óculos de segurança.

Químico

Químico

Biológico

Ergonômico

Acidente

Cloreto de
potássio
(02.01.999)
(99.999)

Solventes
(thinner,
aguarrás)
(02.01.064)
(99.999)

SE
(09.01.001)
(99.999)
Postura
sentada por
longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)
Arranjo
físico

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

Luvas de
procedimento,
avental. capela de

Esta substância
não é classificada
como perigosa de
acordo com a
diretiva
67/548/CEE.

NA

Recomenda-se o
fornecimento de óculos e
luvas de proteção.

Óculos ampla
visão, máscara de
proteção com filtro
químico, protetor
facial, luva
neoprene,
respirador, avental
couro.

Os produtos
apresentam
potencial de
irritabilidade local
(pele e vias
respiratórias).

SE

SE

exaustão de gazes
e capela de fluxo
laminar com raio
UV.

Substâncias
utilizadas em aula

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

Diversos

NA

Recomenda-se a realização
do monitoramento de
exposição ao agente
químico. Utilização de
Óculos ampla visão,
máscara de proteção com
filtro químico, luva
Neoprene e calçado de
segurança.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

NA

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de
coluna, tendinite
em ombros e
braços

NA

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os

NA

Riscos de
pancadas e/ou

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Habitual

Análise
qualitativa

Desníveis de
pisos, degraus
não identificados

NA

Habitual

Análise
qualitativa
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Legenda:

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações
desníveis dos pisos de
todas as áreas, inclusive
áreas externas. Colocar
corrimão nas escadas

Medidas de
controle existentes

Possíveis danos à
saúde
quedas de mesmo
nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.41.

GSE 41: Laboratório de Hidrologia
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

41 Laboratório de Hidrologia
Professor Universitário
Professor Universitário
Analisa em campo (rios, etc) dados de medição hidrológica (vazão, etc) e processa os dados em softwares para análise dos achados, ministra aulas teóricas e de laboratório
e conduz projetos de extensão e pesquisa junto aos acadêmicos do CAV.
15

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico
Biológico

Ergonômico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Postura
sentada por
longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

59,3 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

Atividades
administrativas
sentadas

NA

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de todas
as áreas, inclusive áreas
externas. Colocar corrimão
nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.42.

GSE 42: Laboratório de Informática
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

42 Laboratório de Informática
Professor Universitário
Professor Universitário
Processa os dados de pesquisa em softwares específicos, ministra aulas teóricas e de laboratório e conduz projetos de extensão e pesquisa junto aos acadêmicos do CAV.
15

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico
Biológico

Ergonômico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Postura
sentada por
longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

59,3 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

Atividades
administrativas
sentadas

NA

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de todas
as áreas, inclusive áreas
externas. Colocar corrimão
nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.43.

GSE 43: Laboratório de Modelagem e Simulação
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

43 Laboratório de Modelagem e Simulação
Professor Universitário
Professor Universitário
Processa os dados de pesquisa em softwares específicos, ministra aulas teóricas e de laboratório e conduz projetos de extensão e pesquisa junto aos acadêmicos do CAV.
15

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico
Biológico

Ergonômico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Postura
sentada por
longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

59,3 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

Atividades
administrativas
sentadas

NA

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de todas
as áreas, inclusive áreas
externas. Colocar corrimão
nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.44.

GSE 44: Laboratório de Poluentes Atmosféricos
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

44 Laboratório de Poluentes Atmosféricos
Professor Universitário
Professor Universitário
Realização de procedimentos de pesquisa laboratorial com utilização de agentes químicos para análise de poluentes gasosos e particulados com a finalidade de
monitoramento da poluição atmosférica; condução de projetos de extensão e pesquisa junto aos acadêmicos do CAV; levantamento e análise de dados meteorológicos.
02

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Acetona
(02.01.020)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Atividades
administrativas

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

59,3 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

NR15 780ppm
1870mg/m³
ACGIH
TWA=(500ppm,
1186mg/m³)
STEL=(750ppm,
1780mg/m³)

Nível de Ação

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

Observações e
recomendações

NA

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

Recomenda-se a
realização do
Luvas de
monitoramento de
procedimento,
exposição ao agente
máscara, óculos
químico, bem como
de proteção,
fornecer respirador
jaleco e macacão
PFF2 para vapores
para
orgânicos, luvas de
pulverização de
proteção (látex ou
defensivos
neoprene) e manter o
agrícolas.
fornecimento de óculos

Provoca irritação
ocular grave. Pode
causar sonolência
ou tonturas.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Ácido nítrico
(02.01.042)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e

Químico

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH
STEL=C2ppm

ACGIH
TWA=2ppm
STEL=4ppm

ACGIH
TWA=0,2mg/m³

Nível de Ação

NA

NA

NA

Observações e
recomendações
e macacão para
defensivos.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para gases ácidos. Luva
de borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador com
suprimento de ar e
facial inteira, capuz ou
capacete. Luva de
neoprene para ácido
nítrico 10%, 70% e
concentrado, exceto
fumegante.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e macacão
para
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Tóxico se ingerido
ou inalado, provoca
queimadura severa
à pele e dano aos
olhos (lesões
oculares graves) e
danos aos pulmões,
se inalado.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.
Fatal se inalado.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e macacão

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
reagentes
químicos

Clorofórmio
(02.01.219)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Álcool metílico
(Metanol)
(02.01.077)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Limite de
Tolerância

Análise
qualitativa

NR15 20ppm ou
94mg/m³
ACGIH
TWA=10ppm

Análise
qualitativa

NR15
156ppm ou
200mg/m³
(ocorre
absorção pela
pele)
ACGIH
TWA=200ppm
STEL=250ppm

Nível de Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
fornecimento de
respirador facial inteiro
P1 para particulados,
ou semifacial P1 com
óculos a prova de gás.
Consultar a o tipo de
luvas para as diferentes
concentrações.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para vapores orgânicos.
Luvas de PVA ou
vinton.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
com suprimento de ar
(vida útil para
respirador semifacial
para VO). Fornecer
luvas de proteção
(látex, nitrílica,
neoprene ou PVC),

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

para
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Tóxico se ingerido,
em contato com a
pele ou se inalado.
Causa dano aos
órgãos.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Tóxico se inalado.
Tóxico em contato
com a pele. Tóxico
por ingestão. Causa
dano aos órgãos.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Tetrahidrofurano
(02.01.730)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Heptano
(02.01.461)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Hexano
(02.01.473)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NR15
156ppm ou
460mg/m³
ACGIH
TWA=50ppm
STEL=100ppm

ACGIH
TWA=400ppm
STEL=500ppm

ACGIH
TWA=50ppm

Nível de Ação

NA

NA

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

óculos de segurança e
avental.
Recomenda-se a
realização do
Câmara de fluxo
monitoramento de
laminar, câmara
exposição ao agente
de exaustão,
químico, bem como o
luvas de
fornecimento de luvas
procedimento,
de borracha de butilo,
óculos de
óculos de proteção e
segurança,
respirador semifacial
máscara, jaleco.
do tipo P2 para
vapores orgânicos.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
Luvas de
fornecimento de
procedimento,
respirador semifacial
jaleco, máscara e
para vapores orgânicos. luvas de couro.
Fornecer luvas de
proteção (nitrilo) e
óculos ou protetor
facial.
Recomenda-se a
realização do
Luvas de
monitoramento de
procedimento,
exposição ao agente
jaleco, máscara e
químico, bem como o
luvas de couro.
fornecimento de
respirador semifacial

Possíveis danos à
saúde

Perigoso se
ingerido. Provoca
irritação ocular
grave. Pode causar
irritação
respiratória.
Suspeito de causar
câncer.

Pode ser mortal por
ingestão e
penetração nas vias
respiratórias. Causa
irritação na pele.
Pode causar
sonolência ou
tonturas.

Pode ser mortal por
ingestão e
penetração nas vias
respiratórias.
Suspeito de
prejudicar a
fertilidade. Pode
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

para vapores orgânicos.
Fornecer luvas de
proteção (nitrílica ou
neoprene) e óculos ou
protetor facial.

Químico

Químico

Benzeno
(02.01.114)
(99.999)

Substância em
concentração ≤
0,1 (%) (v/v),
presente na
manipulação do
Hexano.

Éter etílico
(02.01.289)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=0,5ppm
STEL=2,5ppm

Análise
qualitativa

NR15
310ppm ou
940mg/m³
ACGIH
TWA=400ppm
STEL=500ppm

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
Luvas de
fornecimento de
procedimento,
respirador semifacial
jaleco, máscara e
para vapores orgânicos. luvas de couro.
Fornecer luvas de
proteção (nitrílica ou
neoprene) e óculos ou
protetor facial.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para vapores orgânicos,

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Possíveis danos à
saúde
causar danos aos
órgãos por
exposição
prolongada ou
repetida. Causa
irritação na pele.
Pode causar
sonolência ou
tonturas.
Pode ser mortal por
ingestão e
penetração nas vias
respiratórias. Causa
irritação na pele.
Provoca irritação
ocular grave. Pode
causar defeitos
genéticos. Pode
causar câncer.
Causa danos aos
órgãos por
exposição
prolongada ou
repetida.

Provoca irritação
ocular grave.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Provoca irritação
ocular grave, danos
ao fígado e ao
sistema nervoso
central (por
exposição repetida
ou prolongada, se
ingerido). Pode
provocar defeitos
genéticos, irritação
das vias
respiratórias,
sonolência e
vertigem. Pode
prejudicar a
fertilidade ou o feto
se ingerido.

NA

Causa irritação na
pele. Causa irritação
ocular grave. Pode
causar irritação
respiratória. Pode
causar sonolência
ou tonturas.
Suspeita de causar
câncer. Pode causar
danos aos órgãos
por exposição

luva de proteção
(nitrílica) e óculos de
segurança.

Químico

Químico

Álcool etílico
(Etanol)
(02.01.069)
(99.999)

Diclorometano
(Cloreto de
metileno)
(02.01.277)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Análise
Ocasional
qualitativa

Análise
Ocasional
qualitativa

NR15 780ppm
ou 1480mg/m³
ACGIH
STEL=1000ppm

NR15 156ppm
ou 560mg/m³
ACGIH
TWA=50ppm

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para vapores orgânicos.
Luva de borracha
natural (látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador com
suprimento de ar e
facial inteiro, capuz ou
capacete. NÃO utilizar
luvas de borracha
natural (látex).
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Recomenda-se usar
luvas de borracha
nitrílica ou neoprene.
Biológico

SE (09.01.001)
(99.999)
Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

SE

SE

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Acidente

Objetos cortantes
e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias,
lâminas e
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Acidente

Queda de
objetos
(05.01.014)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

Ergonômico

Acidente

Legenda:

NA

NA

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

SE

NA

NA

NA

NA

SE

SE

Possíveis danos à
saúde
prolongada ou
repetida.

SE

SE

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

NA

Problemas de
coluna, tendinite
em ombros e
braços

NA

Recomenda-se manter
o uso de jalecos com
mangas longas e
calçados fechados.
Fornecer óculos de
segurança.

NA

Pode causar
perfurações, cortes
e arranhões.

NA

Recomenda-se o uso
de calçados fechados e
jaleco com manga
comprida

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas
e morte.

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar
os desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.45.

GSE 45: Laboratório de Saneamento
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções

Descrição sucinta das
atividades

Nº de expostos

45 Laboratório de Saneamento
Professor Universitário; Técnico Universitário de Suporte
Professor Universitário; Técnico de Laboratório
Técnico de Laboratório: Realização de procedimentos de análise físico-química e microbiológica da qualidade da água, efluentes e resíduos sólidos; preparo de soluções
ácidas, básicas e crômicas para uso nas aulas de laboratório e pesquisa; coleta em campo, de água em rios contaminados ou não, com esgoto doméstico, industrial ou de
origem rural (dejetos animais, agrotóxicos e fertilizantes químicos); análise de água e esgoto, análise de resíduos; limpeza e esterilização de materiais (equipamentos e
vidrarias) para realização das análises. Auxílio em aulas práticas de laboratório para os acadêmicos.
Professor Universitário: Realização de procedimentos de pesquisa laboratorial com utilização de agentes químicos para análise de físico-química e microbiológica de água e
efluentes domésticos e industriais; ensaios de tratamento terciário de esgoto sanitário e tratamento de lixiviado de aterro sanitário e esgoto sanitário; condução de projetos
de extensão e pesquisa junto aos acadêmicos do CAV.
05

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

59,3 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH
STEL=C2ppm

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde
Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da audição,
problemas do aparelho
digestivo, taquicardia,
perigo de infarto.

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Luvas de
procedimento,
avental. capela

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador semifacial
para gases ácidos.

de exaustão de
gazes e capela
de fluxo
laminar com
raio UV.

Tóxico se ingerido ou
inalado, provoca
queimadura severa à
pele e dano aos olhos
(lesões oculares graves)
e danos aos pulmões,
se inalado.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Peróxido de
hidrogênio
>=70%
(02.01.641)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

ACGIH
TWA=0,2mg/m³

ACGIH
TWA=1ppm

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
Luva de borracha
natural (látex),
nitrílica, neoprene
ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador facial
inteiro P1 para
particulados, ou
semifacial P1 com
óculos a prova de
gás. Consultar a o
tipo de luvas para as
diferentes
concentrações.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador
purificador de ar
para vapores
orgânicos com peça
facial inteira, ou
peça semifacial com
óculos à prova de

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco, capela
química.

Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e
macacão para
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Perigoso se ingerido.
Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves. Prejudicial se
inalado. Pode causar
irritação respiratória.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Hidróxido de sódio
(02.01.490)
(99.999)

Dicromato de
potássio
(02.01.999)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
presente no
desengraxante
Iluminox
utilizado na
manutenção
dos veículos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

ACGIH
STEL=C2mg/m³

Não contém
substâncias com
valores limites
de exposição
ocupacional.

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
gás, luva de
borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Manter o
fornecimento de
macacão para
pulverização.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador PFF1,
luvas de proteção
(látex, nitrílica,
neoprene ou PVC),
óculos de segurança
e vestuário protetor
adequado.
Recomenda-se
manipular o produto
em local com boa
ventilação natural ou
mecânica (capela de
exaustão), de forma
a manter a
concentração de
vapores/poeiras
inferior ao limite de
tolerância. Utilizar

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

NA

Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves.

NA

Tóxico por ingestão,
nocivo em contato com
a pele, fatal por
inalação, causa
queimaduras na pele e
lesões oculares graves,
pode causar reação
alérgica da pele,
sintomas de alergia ou
asma ou dificuldades
respiratórias se inalado,
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

luvas de proteção,
óculos de segurança
e respirador
semifacial do tipo
P2.

Biológico

Agentes biológicos
infecciosos e
infectocontagiosos
(bactérias, vírus,
protozoários,
fungos, príons,
parasitas e outros)
(03.01.001)
(99.999)
Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Contato com
esgoto,
chorume
de aterro
sanitário,
efluentes
industriais

Via cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

NA

Doenças infecciosas e
infectocontagiosas

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros e
braços

NA

Pode causar
perfurações, cortes e
arranhões.

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas e
morte.

NA

Acidente

Objetos cortantes
e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias,
lâminas e
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Acidente

Queda de objetos
(05.01.014)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

NA

irritação respiratória,
defeitos genéticos,
câncer, pode prejudicar
a fertilidade ou o feto,
causar danos aos
órgãos por exposição
prolongada ou repetida.

Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas
longas e calçados
fechados. Fornecer
óculos e luvas de
segurança e
máscaras de
proteção.

Atividades
administrativas
sentadas

Ergonômico

Possíveis danos à saúde

Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas
longas e calçados
fechados. Fornecer
óculos de segurança.
Recomenda-se o uso
de calçados
fechados e jaleco
com manga
comprida
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

NA

Organizar os móveis
e utensílios, bem
como identificar e
consertar os
desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas
escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de mesmo
nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.46.

GSE 46: Laboratório de Silvicultura e Restauração Florestal
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

46 Laboratório de Silvicultura e Restauração Florestal
Professor Universitário
Professor Universitário
As principais atividades realizadas estão vinculadas ao desenvolvimento de pesquisas na regeneração florestal através de estudos da identificação e caracterização espécies.
Durante o estudo, são realizados levantamentos de campo em florestas.
01

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico
Biológico

Ergonômico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Postura
sentada por
longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

54,9 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

Atividades
administrativas
sentadas

NA

NA

SAFE – Soluções em Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente
E-mail: contato@safesst.com.br – Site:www.safesst.com.br - Telefone: 51-3557.5655

247/537

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de todas
as áreas, inclusive áreas
externas. Colocar corrimão
nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.47.

GSE 47: Laboratório de Tecnologias Limpas
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

47 Laboratório de Tecnologias Limpas
Professor Universitário
Professor Universitário
Realiza experimentos com resíduos sólidos industriais (ex.: otimização da serragem), ministra aulas teóricas e de laboratório e conduz projetos de extensão e pesquisa junto
aos acadêmicos do CAV.
15

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico
Biológico

Ergonômico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Postura
sentada por
longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

59,3 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

Atividades
administrativas
sentadas

NA

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de todas
as áreas, inclusive áreas
externas. Colocar corrimão
nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.48.

GSE 48: Laboratório de Toxicologia Ambiental
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções

Descrição sucinta das
atividades

Nº de expostos

48 Laboratório de Toxicologia Ambiental
Professor Universitário; Técnico Universitário de Suporte
Professor Universitário; Técnico de Laboratório
Técnico de Laboratório: Preparo de soluções ácidas, básicas e crômicas para uso nas aulas de laboratório e pesquisa; realização de procedimentos de análise físico-química
e microbiológica de água, efluentes e resíduos sólidos; manipulação de aparelhos de absorção atômica, espectrofotômetro de massa e HPLC; coleta de material para análise:
os servidores fazem o traslado até a fonte do material (água de rio, esgoto, lixo, etc) e coletam as amostras para análise; limpeza e esterilização de materiais (equipamentos
e vidrarias) para realização das análises; auxílio em aulas práticas de laboratório para os acadêmicos.
Professor Universitário: Coleta de amostras de água, esgoto, efluentes, peixes e crustáceos em rios, lagos, propriedades rurais da região e em emissários de esgoto doméstico;
análise de biomarcadores de tecidos de peixes e crustáceos; preparo de soluções tampão, soluções com metais e soluções ácidas; realização de testes de toxicidade de
metais em peixes e crustáceos; análise de qualidade de água e de solos; análise microbiológica: bactérias e fungos patogênicos em água e solo; manutenção de equipamentos
óticos; realização de pesquisa científica e aulas de laboratório aos acadêmicos do Curso de Engenharia Ambiental.
05

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas

Hidróxido de sódio
(02.01.490)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

59,3 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

ACGIH
STEL=C2mg/m³

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas do
aparelho digestivo,
taquicardia, perigo de
infarto.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de

Capela de fluxo
laminar com
Raios UV,
máscara, touca,
jaleco

Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Cloreto de potássio
(02.01.999)
(99.999)

Peróxido de
hidrogênio
>=70%
(02.01.641)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações
luva de proteção
(látex, neoprene ou
PVC) e respirador
PFF2 para vapores
orgânicos. Manter o
fornecimento de
macacão para
pulverização e óculos
de segurança.

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites
de exposição
ocupacional.

ACGIH
TWA=1ppm

NA

Recomenda-se o
fornecimento de
óculos e luvas de
proteção.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador
purificador de ar
para vapores
orgânicos com peça
facial inteira, ou peça
semifacial com
óculos à prova de
gás, luva de borracha

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

(particular),
propé.

Luvas de
procedimento,
avental. capela

de exaustão de
gazes e capela
de fluxo
laminar com
raio UV.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e
macacão para
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Esta substância não é
classificada como
perigosa de acordo
com a diretiva
67/548/CEE.

Perigoso se ingerido.
Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves. Prejudicial se
inalado. Pode causar
irritação respiratória.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Ácido nítrico
(02.01.042)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=2ppm
STEL=4ppm

NA

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=0,2mg/m³

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

natural (látex),
nitrílica, neoprene ou
PVC. Manter o
fornecimento de
macacão para
pulverização.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente Câmara de fluxo
químico, bem como laminar, câmara
o fornecimento de
de exaustão,
Causa queimaduras na
respirador com
luvas de
pele e lesões oculares
suprimento de ar e
procedimento,
graves. Fatal se
facial inteira, capuz
óculos de
inalado.
ou capacete. Luva de
segurança,
neoprene para ácido máscara, jaleco.
nítrico 10%, 70% e
concentrado, exceto
fumegante.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
Capela de fluxo
exposição ao agente
laminar com
químico, bem como
Raios UV,
Causa queimaduras na
o fornecimento de
máscara, touca, pele e lesões oculares
respirador facial
jaleco
graves.
inteiro P1 para
(particular),
particulados, ou
propé.
semifacial P1 com
óculos a prova de
gás. Consultar a o
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

tipo de luvas para as
diferentes
concentrações.

Químico

Álcool etílico
(Etanol)
(02.01.069)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Éter etílico
(02.01.289)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Biológico

Agentes biológicos
infecciosos e
infectocontagiosos

Contato com
esgoto e outros
efluentes

Via aérea,
cutânea

Habitual

Via aérea,
cutânea

Habitual

Via cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 780ppm
ou 1480mg/m³
ACGIH
STEL=1000ppm

NA

Análise
qualitativa

NR15
310ppm ou
940mg/m³
ACGIH
TWA=400ppm
STEL=500ppm

NA

Análise
qualitativa

NA

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição, bem
como o
fornecimento de
respirador semifacial
para vapores
orgânicos e luva de
borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador semifacial
para vapores
orgânicos, luva de
proteção (nitrílica) e
óculos de segurança.
Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas
longas e calçados

Provoca irritação
ocular grave, danos ao
fígado e ao sistema
Câmara de fluxo
nervoso central (por
laminar, câmara exposição repetida ou
de exaustão,
prolongada, se
luvas de
ingerido). Pode
procedimento,
provocar defeitos
óculos de
genéticos, irritação das
segurança,
vias respiratórias,
máscara, jaleco. sonolência e vertigem.
Pode prejudicar a
fertilidade ou o feto se
ingerido.
Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Provoca irritação
ocular grave.

NA

Doenças infecciosas e
infectocontagiosas
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente
(bactérias, vírus,
protozoários,
fungos, príons,
parasitas e outros)
(03.01.001)
(99.999)
Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Acidente

Objetos cortantes
e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias,
lâminas e
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Acidente

Queda de objetos
(05.01.014)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.

Acidente

Legenda:

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Resultado

Limite de
Tolerância

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros e
braços

NA

Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas
longas e calçados
fechados. Fornecer
óculos de segurança.

NA

Pode causar
perfurações, cortes e
arranhões.

NA

Recomenda-se o uso
de calçados fechados
e jaleco com manga
comprida

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas e
morte.

NA

Organizar os móveis
e utensílios, bem
como identificar e
consertar os
desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

Nível de
Ação

Observações e
recomendações
fechados. Fornecer
óculos e luvas de
segurança e
máscaras de
proteção.

Atividades
administrativas
sentadas

Ergonômico

Tipo de
exposição

Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

NA

NA

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

NA

NA

SE: Sem Exposição
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA: Não Aplicado
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15.49.

GSE 49: Laboratório de Tratamento de Água e Resíduos
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

49 Laboratório de Tratamento de Água e Resíduos
Professor Universitário; Técnico Universitário de Suporte
Professor Universitário; Técnico de Laboratório
Realização de procedimentos de análise físico-química da qualidade da água, efluentes e resíduos sólidos; preparo de soluções ácidas, básicas e crômicas para uso nas aulas
de laboratório e pesquisa; análise de água e de resíduos industriais; limpeza e esterilização de materiais (equipamentos e vidrarias) para realização das análises; auxílio em
aulas práticas de laboratório para os acadêmicos.
05

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Atividades
administrativas

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

59,3 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH
STEL=C2ppm

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho digestivo,
taquicardia, perigo de
infarto.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para gases ácidos. Luva
de borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.

luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco, capela
química.

Tóxico se ingerido ou
inalado, provoca
queimadura severa à
pele e dano aos olhos
(lesões oculares
graves) e danos aos
pulmões, se inalado.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Acetona
(02.01.020)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Peróxido de
hidrogênio
>=70%
(02.01.641)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e

Químico

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Habitual

Análise
ACGIH
qualitativa TWA=0,2mg/m³

Habitual

NR15 780ppm
1870mg/m³
ACGIH
TWA=(500ppm,
1186mg/m³)
STEL=(750ppm,
1780mg/m³)

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=1ppm

Nível de
Ação

NA

NA

NA

Observações e
recomendações
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador facial inteiro
P1 para particulados,
ou semifacial P1 com
óculos a prova de gás.
Consultar a o tipo de
luvas para as diferentes
concentrações.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
fornecer respirador
PFF2 para vapores
orgânicos, luvas de
proteção (látex ou
neoprene) e manter o
fornecimento de
óculos e macacão para
defensivos.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco, capela
química.

Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves.

luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco, capela
química.

Provoca irritação
ocular grave. Pode
causar sonolência ou
tonturas.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e
macacão para

Perigoso se ingerido.
Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves. Prejudicial se
inalado. Pode causar
irritação respiratória.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
reagentes
químicos

Químico

Hidróxido de
sódio
(02.01.490)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Biológico

Vírus,
Bactérias,
Fungos,
Parasitas

Água, efluentes
e resíduos
industriais
(celulose, solos,
cinzas)

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea, oral,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

ACGIH
STEL=C2mg/m³

NA

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

respirador purificador
de ar para vapores
orgânicos com peça
facial inteira, ou peça
semifacial com óculos
à prova de gás, luva de
borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Manter o fornecimento
de macacão para
pulverização.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de luva
de proteção (látex,
neoprene ou PVC) e
respirador PFF2 para
vapores orgânicos.
Manter o fornecimento
de macacão para
pulverização e óculos
de segurança.

pulverização de
defensivos
agrícolas.

Capela de fluxo
laminar com
Raios UV,
máscara, touca,
jaleco
(particular),
propé.

Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves.

Recomenda-se manter
o uso de luvas de
procedimento, óculos
de segurança, máscara
e jaleco.

Luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco,

Doenças
infectocontagiosas do
sistema respiratório e
gastrointestinais,
infecções bacterianas,
virais, por fungos e
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes
chuveiro lava
olhos.

Ergonômico

Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Acidente

Objetos
cortantes e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Durante a
confecção de
ferramentas
úteis na
construção

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Acidente

Queda de
objetos
(05.01.014)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

Acidente

Legenda:

NA

NA

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

NA

NA

Possíveis danos à
saúde
outros
microorganismos em
acidentes biológicos
(respingos de fluídos).

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

NA

Recomenda-se manter
o uso de jalecos com
mangas longas e
calçados fechados.
Fornecer óculos de
segurança.

NA

Pode causar cortes e
arranhões.

NA

Recomenda-se o uso
de calçados fechados e
jaleco com manga
comprida

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas e
morte.

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar
os desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado

SAFE – Soluções em Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente
E-mail: contato@safesst.com.br – Site:www.safesst.com.br - Telefone: 51-3557.5655

260/537

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

Departamento de Engenharia Florestal
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15.50.

GSE 50: Laboratório de Botânica / Biologia
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

50 Laboratório de Botânica / Biologia
Professor Universitário
Professor Universitário
No laboratório de botânica e biologia, são ministradas aulas práticas das disciplinas de: morfologia vegetal, Botânica sistemática, Anatomia da madeira e zoologia. Demais
atividades: estudos de identificação de plantas; preparo de lâminas de tecido vegetal; condicionamento de plantas; realização de análise morfológica de plantas; auxílio em
aulas práticas de laboratório para os acadêmicos.
01

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

55,6 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH
STEL=C2ppm

Nível de Ação

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

Observações e
recomendações

NA

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

Recomenda-se a
Luvas de
realização do
procedimento,
monitoramento de
máscara, óculos
exposição ao agente
de proteção,
químico, bem como o jaleco e macacão
fornecimento de
para
respirador semifacial
pulverização de
para gases ácidos. Luva
defensivos
de borracha natural
agrícolas.

Tóxico se ingerido
ou inalado, provoca
queimadura severa
à pele e dano aos
olhos (lesões
oculares graves) e
danos aos pulmões,
se inalado.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Químico

Formaldeído
(Formol)
(02.01.423)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Ácido acético
(02.01.023)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e

Químico

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=0,2mg/m³

NA

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 1,6ppm ou
2,3mg/m³
ACGIH
STEL=C0,3ppm

NA

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 8ppm ou
20mg/m³

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
luvas de
químico, bem como o
procedimento,
fornecimento de
Causa queimaduras
máscara com
respirador facial inteiro
na pele e lesões
filtro químico,
P1 para particulados,
oculares graves.
jaleco, capela
ou semifacial P1 com
química.
óculos a prova de gás.
Consultar a o tipo de
luvas para as diferentes
concentrações.
Recomenda-se a
realização do
Tóxico se ingerido,
monitoramento de
Luvas de
se inalado e em
exposição ao agente
procedimento,
contato com a pele.
químico, bem como o
máscara, óculos
Provoca
fornecimento de
de proteção,
queimadura severa
respirador purificador
jaleco e macacão
à pele e dano aos
de ar para formol com
para
olhos e sistema
peça facial inteira, ou
pulverização de
nervoso central
peça semifacial com
defensivos
(este por exposição
óculos à prova de gás.
agrícolas.
repetida ou
Luva de borracha
prolongada).
natural (látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
Capela de fluxo
Pode ser nocivo se
realização do
laminar com
ingerido. Nocivo em
monitoramento de
Raios UV,
contato com a pele,
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

ACGIH
TWA=10ppm
STEL=15ppm

Observações e
recomendações
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador purificador
de ar para vapores
orgânicos com peça
facial inteira, ou peça
semifacial com óculos
à prova de gás. Luva
de borracha natural
(látex), nitrílica ou
neoprene.

Químico

Álcool etílico
(Etanol)
(02.01.069)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Análise
Ocasional
qualitativa

NR15 780ppm ou
1480mg/m³
ACGIH
STEL=1000ppm

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para vapores
orgânicos. Luva de
borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.

Químico

Fenolftaleína
(02.01.999)

Substância
utilizada no

Via aérea,
cutânea

Ocasional

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com

NA

Recomenda-se o uso
de respirador

Medidas de
controle
existentes
máscara, touca,
jaleco
(particular),
propé.

NA

NA

Possíveis danos à
saúde
causa queimadura
severa à pele e
dano aos olhos
(danos oculares
graves). Quando
inalado pode causar
sintomas alérgicos,
asma ou
dificuldades
respiratórias. Causa
dano aos órgãos:
sistema respiratório
e sangue.
Provoca irritação
ocular grave, danos
ao fígado e ao
sistema nervoso
central (por
exposição repetida
ou prolongada, se
ingerido). Pode
provocar defeitos
genéticos, irritação
das vias
respiratórias,
sonolência e
vertigem. Pode
prejudicar a
fertilidade ou o feto
se ingerido.
Suspeita de causar
defeitos genéticos.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente
(99.999)

Biológico

SE (09.01.001)
(99.999)
Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

SE

SE

NA

Acidente

Objetos
cortantes e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias,
lâminas e
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Acidente

Queda de
objetos
(05.01.014)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

Acidente

Legenda:

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

valores limites de
exposição
ocupacional.

Atividades
administrativas
sentadas

Ergonômico

Tipo de
exposição

NA

NA

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

SE

NA

NA

NA

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

semifacial para vapores
orgânicos, óculos de
proteção e luvas de
segurança.
SE

SE

Possíveis danos à
saúde
Pode causar câncer.
Suspeita de
fertilidade
prejudicial.

SE

SE

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

NA

Problemas de
coluna, tendinite
em ombros e
braços

NA

Recomenda-se manter
o uso de jalecos com
mangas longas e
calçados fechados.
Fornecer óculos de
segurança.

NA

Pode causar
perfurações, cortes
e arranhões.

NA

Recomenda-se o uso
de calçados fechados e
jaleco com manga
comprida

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas
e morte.

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar
os desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA: Não Aplicado
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15.51.

GSE 51: Laboratório de Dendrologia
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

51 Laboratório de Dendrologia
Professor Universitário
Professor Universitário
Pesquisa de dendrologia, consistindo na identificação, reconhecimento de árvores; ministrar aulas teóricas e práticas para acadêmicos do curso de Engenharia florestal;
realiza atividade de coleta de galhos/folhas de árvores em campo; condução de projetos de pesquisa e extensão com mestrandos e doutorandos.
02

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico
Biológico

Ergonômico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Postura
sentada por
longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

55,6 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

Atividades
administrativas
sentadas

NA

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de todas
as áreas, inclusive áreas
externas. Colocar corrimão
nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.52.

GSE 52: Laboratório de Dendrometria
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

52 Laboratório de Dendrometria
Professor Universitário
Professor Universitário
Pesquisa de dendrologia, consistindo na identificação, reconhecimento medição de árvores; ministrar aulas teóricas e práticas para acadêmicos do curso de Engenharia
florestal; realiza atividade de coleta de galhos/folhas de árvores em campo; condução de projetos de pesquisa e extensão com mestrandos e doutorandos.
02

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico
Biológico

Ergonômico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Postura
sentada por
longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas
de controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

55,6 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de
coluna, tendinite em
ombros e braços

Atividades
administrativas
sentadas

NA

NA

SAFE – Soluções em Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente
E-mail: contato@safesst.com.br – Site:www.safesst.com.br - Telefone: 51-3557.5655

269/537

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Agente

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Acidente

Diferença de
nível maior
que dois
metros
(05.01.002)
(99.999)

Ao subir em
árvores para a
realização de
medições

NA

Intermitente

Análise
qualitativa

NA

NA

Acidente

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Legenda:

Observações e
recomendações
Recomenda-se a capacitação
dos servidores que realizarão
trabalhos em altura (acima
de 2m), uso de cinto de
segurança com talabarte
duplo, capacete, botina,
óculos e luvas de segurança.
Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de todas
as áreas, inclusive áreas
externas. Colocar corrimão
nas escadas

Medidas
de controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas
e morte.

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.53.

GSE 53: Laboratório de Ecologia Florestal
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

53 Laboratório de Ecologia Florestal
Professor Universitário
Professor Universitário
Coleta em campo de amostras de plantas; procedimento de esterilização, secagem, montagem, cadastro, processamento e armazenamento de plantas; aulas práticas e
acompanhamento de visitas da comunidade ao laboratório; participação de projetos de extensão dos cursos de graduação e pós-graduação de engenharia florestal.
04

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico
Biológico

Ergonômico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Postura
sentada por
longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

55,6 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

Atividades
administrativas
sentadas

NA

NA

SAFE – Soluções em Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente
E-mail: contato@safesst.com.br – Site:www.safesst.com.br - Telefone: 51-3557.5655

271/537

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de todas
as áreas, inclusive áreas
externas. Colocar corrimão
nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.54.

GSE 54: Floresta Didática
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

54 Laboratório de Floresta Didática
Professor Universitário
Professor Universitário
Realizar análises de campo em árvores e plantas da área; coleta de material para estudo.
01

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
SE (09.01.001)
Biológico
(99.999)
Postura sentada
por longos
Ergonômico
períodos
(04.01.002)
(99.999)
Queda de
objetos
Acidente
(05.01.014)
(99.999)
Químico

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

54,9 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da audição,
problemas do aparelho
digestivo, taquicardia,
perigo de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

NA

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros e
braços

NA

NA

Recomenda-se o uso
de capacete.

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas e
morte.

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Habitual

Análise
qualitativa

Queda de galhos.

NA

Habitual

Análise
qualitativa
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Arranjo físico
inadequado
Desníveis de pisos.
(05.01.005)
(99.999)
SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

NA

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de mesmo
nível
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15.55.

GSE 55: Laboratório de Herbário – LUSC
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

55 Laboratório de Herbário – LUSC
Professor Universitário
Professor Universitário
Coleta em campo de amostras de plantas; procedimento de esterilização, secagem, montagem, cadastro, processamento e armazenamento de plantas; aulas práticas e
acompanhamento de visitas da comunidade ao laboratório; participação de projetos de extensão dos cursos de graduação e pós-graduação de engenharia florestal.
04

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico
Biológico

Ergonômico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Postura
sentada por
longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

55,6 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

Atividades
administrativas
sentadas

NA

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de todas
as áreas, inclusive áreas
externas. Colocar corrimão
nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.56.

GSE 56: Laboratório de Inventário Florestal
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

56 Laboratório de Inventário Florestal
Professor Universitário
Professor Universitário
Realizam a coleta de discos de madeira em campo e armazenam para análise do desenvolvimento da madeira.
01

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico
Biológico

Ergonômico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Postura
sentada por
longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

54,9 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

Atividades
administrativas
sentadas

NA

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de todas
as áreas, inclusive áreas
externas. Colocar corrimão
nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.57.

GSE 57: Laboratório de Manejo e Crescimento Florestal
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

57 Laboratório de Manejo e Crescimento Florestal
Professor Universitário
Professor Universitário
São realizados estudos e pesquisas sobre o manejo e crescimento florestal em terminais de computadores.
01

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico
Biológico

Ergonômico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Postura
sentada por
longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

54,9 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

Atividades
administrativas
sentadas

NA

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de todas
as áreas, inclusive áreas
externas. Colocar corrimão
nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.58.

GSE 58: Laboratório de Operações e Estradas Florestais
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

58 Laboratório de Operações e Estradas Florestais
Professor Universitário
Professor Universitário
Realizam atividades voltadas ao ensino, pesquisa e extensão com o uso de terminal de computador, entre outras.
01

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico
Biológico

Ergonômico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Postura
sentada por
longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

54,9 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

Atividades
administrativas
sentadas

NA

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de todas
as áreas, inclusive áreas
externas. Colocar corrimão
nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.59.

GSE 59: Laboratório de Sementes Florestais
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

59 Laboratório de Sementes Florestais
Professor Universitário
Professor Universitário
Realização de aulas práticas de análise de sementes quanto a sua germinação, vigor, sanidade, pureza genética e pureza física; preparo de soluções e reagentes químicos;
coleta de sementes em campo ou recepção de amostras de sementes.
06

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas

Nitrato de
potássio
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

54,9 dB(A)

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

Nível de Ação

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

Recomenda-se a
utilização de óculos de
segurança, luva nitrílica
e respirador PFF1.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e macacão
para
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Pode causar
irritação nos olhos,
pele e no trato
respiratório.

Observações e
recomendações
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Cloreto de
potássio
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Álcool etílico
(Etanol)
(02.01.069)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Acetona
(02.01.020)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Limite de
Tolerância

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

Nível de Ação

NA

Observações e
recomendações

Recomenda-se o
fornecimento de óculos
e luvas de proteção.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Luvas de
procedimento,
avental. capela

Esta substância não
é classificada como
de exaustão de perigosa de acordo
gazes e capela
com a diretiva
67/548/CEE.
de fluxo laminar

com raio UV.

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 780ppm
ou 1480mg/m³
ACGIH
STEL=1000ppm

Análise
qualitativa

NR15 780ppm
1870mg/m³
ACGIH
TWA=(500ppm,
1186mg/m³)
STEL=(750ppm,
1780mg/m³)

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para vapores orgânicos
e luva de borracha
natural (látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
fornecer respirador
PFF2 para vapores
orgânicos, luvas de

Provoca irritação
ocular grave, danos
ao fígado e ao
sistema nervoso
central (por
Luvas de
exposição repetida
procedimento,
ou prolongada, se
avental. capela
ingerido). Pode
de exaustão de provocar defeitos
gazes e capela genéticos, irritação
das vias
de fluxo laminar
respiratórias,
com raio UV.
sonolência e
vertigem. Pode
prejudicar a
fertilidade ou o
feto se ingerido.
Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e macacão
para
pulverização de

Provoca irritação
ocular grave. Pode
causar sonolência
ou tonturas.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Ácido láctico
(02.01.999)
(99.999)

Fenol
(02.01.397)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância em
concentração >=
10% - <20%
(v/v), presente
na manipulação
de corante
lactophenol.

Substância em
concentração >=
10% - <20%
(v/v), presente
na manipulação
de corante
lactophenol.

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Limite de
Tolerância

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

Análise
qualitativa

NR15 4ppm ou
15mg/m³
ACGIH
TWA=5ppm

Nível de Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
proteção (látex ou
neoprene) e manter o
fornecimento de óculos
e macacão para
defensivos.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de luvas
de proteção (látex,
nitrílica, neoprene ou
PVC), e respirador
semifacial para vapores
orgânicos. Manter o
fornecimento de
macacão para
pulverização e óculos
de segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de luva
de proteção (látex,
neoprene ou PVC) e
respirador PFF2 para
vapores orgânicos.
Manter o fornecimento
de macacão para

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

defensivos
agrícolas.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e macacão
para
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Causa irritação na
pele. Provoca
lesões oculares
graves.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e macacão
para
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Nocivo se ingerido,
em contato com a
pele ou se inalado.
Causa queimadura
severa à pele e
danos aos olhos.
Suspeito de causar
defeitos genéticos.
Pode causar dano
aos órgãos através
da exposição
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Hidróxido de
sódio
(02.01.490)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Peróxido de
hidrogênio
>=70%
(02.01.641)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

ACGIH
STEL=C2mg/m³

ACGIH
TWA=1ppm

Nível de Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
pulverização e óculos
de segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de luva
de proteção (látex,
neoprene ou PVC) e
respirador PFF2 para
vapores orgânicos.
Manter o fornecimento
de macacão para
pulverização e óculos
de segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador purificador
de ar para vapores
orgânicos com peça
facial inteira, ou peça
semifacial com óculos à
prova de gás, luva de
borracha natural (látex),
nitrílica, neoprene ou
PVC. Manter o
fornecimento de

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde
repetida ou
prolongada.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
Causa queimaduras
jaleco e macacão
na pele e lesões
para
oculares graves.
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e macacão
para
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Perigoso se
ingerido. Causa
queimaduras na
pele e lesões
oculares graves.
Prejudicial se
inalado. Pode
causar irritação
respiratória.

SAFE – Soluções em Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente
E-mail: contato@safesst.com.br – Site:www.safesst.com.br - Telefone: 51-3557.5655

286/537

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Formaldeído
(Formol)
(02.01.423)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Clorofórmio
(02.01.219)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 1,6ppm ou
2,3mg/m³
ACGIH
STEL=C0,3ppm

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 20ppm ou
94mg/m³
ACGIH
TWA=10ppm

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH
STEL=C2ppm

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

macacão para
pulverização.
Recomenda-se a
realização do
Tóxico se ingerido,
monitoramento de
Luvas de
se inalado e em
exposição ao agente
procedimento,
contato com a
químico, bem como o
máscara, óculos
pele. Provoca
fornecimento de
de proteção,
queimadura severa
respirador purificador
jaleco e macacão à pele e dano aos
de ar para formol com
para
olhos e sistema
peça facial inteira, ou
pulverização de
nervoso central
peça semifacial com
defensivos
(este por exposição
óculos à prova de gás.
agrícolas.
repetida ou
Luva de borracha
prolongada).
natural (látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
Luvas de
realização do
procedimento,
monitoramento de
máscara, óculos Tóxico se ingerido,
exposição ao agente
de proteção,
em contato com a
químico, bem como o jaleco e macacão pele ou se inalado.
fornecimento de
para
Causa dano aos
respirador semifacial
pulverização de
órgãos.
para vapores orgânicos.
defensivos
Luvas de PVA ou vinton.
agrícolas.
Recomenda-se a
Luvas de
Tóxico se ingerido
realização do
procedimento,
ou inalado,
monitoramento de
máscara, óculos
provoca
exposição ao agente
de proteção,
queimadura severa
químico, bem como o jaleco e macacão à pele e dano aos
fornecimento de
para
olhos (lesões
respirador semifacial
pulverização de
oculares graves) e
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ácido perclórico
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Químico

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Ácido bórico
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de

Químico

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Habitual

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

NA

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=0,2mg/m³

NA

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

2 mg/m³
(fração inalável)

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

para gases ácidos. Luva
defensivos
danos aos
de borracha natural
agrícolas.
pulmões, se
(látex), nitrílica,
inalado.
neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
Perigoso se
realização do
Luvas de
ingerido. Causa
monitoramento de
procedimento,
queimaduras na
exposição ao agente
máscara, óculos
pele e lesões
químico, bem como o
de proteção,
oculares graves.
fornecimento de
jaleco e macacão
Pode causar danos
respirador semifacial
para
aos órgãos por
para vapores orgânicos pulverização de
exposição
e gases ácidos, luva
defensivos
prolongada ou
nitrílica, neoprene ou
agrícolas.
repetida.
PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
Luvas de
exposição ao agente
procedimento,
químico, bem como o
máscara, óculos
fornecimento de
de proteção,
Causa queimaduras
respirador facial inteiro jaleco e macacão
na pele e lesões
P1 para particulados, ou
para
oculares graves.
semifacial P1 com
pulverização de
óculos a prova de gás.
defensivos
Consultar a o tipo de
agrícolas.
luvas para as diferentes
concentrações.
Recomenda-se a
Luvas de
Pode prejudicar a
realização do
procedimento,
fertilidade ou o
monitoramento de
máscara, óculos
feto.
exposição ao agente
de proteção,
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Biológico

Agente

Ácido periódico
(02.01.999)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
PFF2 para gases ácidos,
luvas de borracha
natural (látex) ou PVC.

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

SE

Possíveis danos à
saúde

jaleco e macacão
para
pulverização de
defensivos
agrícolas.

NA

Recomenda-se o
fornecimento de luvas
de borracha de nitrilo e
protetor facial.

Causa queimadura
severa à pele e
danos aos olhos.

SE

SE

SE

SE

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a jornada
de trabalho

NA

Problemas de
coluna, tendinite
em ombros e
braços

NA

Pode causar
perfurações, cortes
e arranhões.

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas
e morte.

NA

Acidente

Objetos
cortantes e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias, lâminas
e bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Acidente

Queda de
objetos
(05.01.014)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias e

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

NA

Medidas de
controle
existentes

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e macacão
para
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Atividades
administrativas
sentadas

Ergonômico

Observações e
recomendações

Recomenda-se manter
o uso de jalecos com
mangas longas e
calçados fechados.
Fornecer óculos de
segurança.
Recomenda-se o uso de
calçados fechados e
jaleco com manga
comprida
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
demais objetos
do laboratório.
Desníveis de
pisos, degraus
não identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar
os desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas externas.
Colocar corrimão nas
escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.60.

GSE 60: Laboratório de Tecnologia da Madeira I, II e III
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

60 Laboratório de Tecnologia da Madeira I
Professor Universitário
Professor Universitário
Colagem de madeira; misturar cola/resina à serragem no misturador (agitador); montar estruturas de madeira e concreto; preparar argamassa de cimento e areia/pedra brita;
confecção de equipamentos/ferramentas úteis a construções de madeira e concreto; ministrar aulas práticas de pintura, reboco, salpico e construção em madeira; ministrar
aulas práticas de circuitos elétricos e pesquisa de ambiência animal.
01

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Cimento
(02.01.183)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Atividades
administrativas

Produtos
utilizados na
preparação de
argamassa

Meios de
Propagação /
Forma de Contato

Ar

Via aérea, cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

55,6 dB(A)

NA

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

ACGIH
TWA=1mg/m³

Nível de Ação

Observações e
recomendações

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
PFF2 para
particulados e luvas
nitrílicas.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição,
problemas do
aparelho digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

NA

Provoca irritação à
pele Pode
provocar reações
alérgicas na pele.
Provoca lesões
oculares graves.
Pode provocar
irritação das vias
respiratórias.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Químico

Sílica cristalina
(02.01.687)
(99.999)

Químico

Solventes
(thinner,
aguarrás)
(02.01.064)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
Postura sentada
por longos
Ergonômico
períodos
(04.01.002)
(99.999)
Levantamento e
transporte
manual de cargas
Ergonômico
ou volumes
(04.01.006)
(99.999)
Biológico

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Proveniente do
cimento
utilizado na
preparação da
argamassa.

Meios de
Propagação /
Forma de Contato

Via aérea

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

NA

Limite de
Tolerância

ACGIH
TWA=0,025mg/m³

Nível de Ação

NA

Observações e
recomendações

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
NA
fornecimento de
respirador semifacial
para P2 para
particulados.
Recomenda-se a
Óculos ampla
realização do
visão,
monitoramento de
máscara de
exposição ao agente proteção com
químico. Utilização de filtro químico,
Óculos ampla visão,
protetor
máscara de proteção
facial, luva
com filtro químico,
neoprene,
luva Neoprene e
respirador,
calçado de segurança. avental couro.

Substâncias
utilizadas em
aula

Via aérea, cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

Diversos

NA

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

Atividades
administrativas
sentadas
Durante o
preparo de
argamassa e
montagem de
estruturas em
madeira.

NA

NA

NA

NA

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Pode causar
silicose, fibrose
pulmonar e câncer
de pulmão.

Os produtos
apresentam
potencial de
irritabilidade local
(pele e vias
respiratórias).

SE

SE

NA

Problemas de
coluna, tendinite
em ombros e
braços

NA

Problemas de
coluna, tendinite
em ombros e
braços
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Acidente

Acidente

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de Contato

Objetos cortantes
e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Durante a
confecção de
ferramentas
úteis na
construção

Durante a
manipulação, pode
atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Utilização de
serra circular

Pode projetar
cavacos contra o
rosto e membros
superiores e cortes
através do disco de
corte.

Utilização de
esmeril

Propagação de
fagulhas ou
projeção de
fragmentos do
disco, podendo
atingir qualquer
parte do corpo.

Máquinas e
equipamentos
(05.01.007)
(99.999)

Máquinas e
equipamentos
(05.01.007)
(99.999)

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Qualitativo

Qualitativo

Limite de
Tolerância

NA

NA

NA

Nível de Ação

NA

NA

NA

Observações e
recomendações
Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas
longas e calçados
fechados. Fornecer
óculos de segurança.
Manter os sistemas
de proteção e
manutenções
conforme
estabelecido na NR12.
Somente permitir a
operação de
servidores
capacitados conforme
a NR12.
Recomenda-se a
utilização de protetor
facial incolor e
protetor auricular.
Manter os sistemas
de proteção e
manutenções
conforme
estabelecido na NR12.
Somente permitir a
operação de
servidores
capacitados conforme
a NR12. Manter
afastado materiais

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Pode causar cortes
e arranhões.

NA

Pode ocorrer
cortes, contusões,
perfurações,
amputações de
membros
superiores e em
casos mais graves
morte.

NA

Pode ocorrer
cortes, contusões,
perfurações,
amputações de
membros
superiores.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Acidente

Agente

Máquinas e
equipamentos
(05.01.007)
(99.999)

Máquinas e
equipamentos
(05.01.007)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de Contato

Utilização de
serra tico-tico

Pode projetar
cavacos contra o
rosto e membros
superiores e cortes
através da serra.

Utilização de
furadeira de
bancada

Cavacos
provenientes do
material que está
sendo trabalhado,
bem como a
quebra da broca,
podendo ambos
serem projetados
contra o operador

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Qualitativo

Qualitativo

Limite de
Tolerância

NA

NA

Nível de Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
inflamáveis e
combustíveis.
Recomenda-se a
utilização de luvas
com resistência
mecânica protetor
facial incolor e
protetor auricular.
Manter os sistemas
de proteção e
manutenções
conforme
estabelecido na NR12.
Somente permitir a
operação de
servidores
capacitados conforme
a NR12.
Recomenda-se a
utilização de óculos
de proteção incolor,
protetor auricular e
luvas.
Manter os sistemas
de proteção e
manutenções
conforme
estabelecido na NR12.
Somente permitir a
operação de
servidores

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Pode ocorrer
cortes, contusões,
perfurações,
amputações de
membros
superiores.

NA

Riscos de corte,
esmagamento,
projeção de
partículas, choque
elétrico.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Compressor de
ar fora dos
requisitos de
segurança
estabelecidos
pela NR13.

Meios de
Propagação /
Forma de Contato

Ao explodir,
propaga-se pelo ar
podendo atingir
qualquer parte do
corpo.

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Acidente

Compressor de ar
(05.01.999)
(99.999)

Acidente

Máquinas e
equipamentos
(05.01.007)
(99.999)

Utilização de
torno mecânico

Pode atingir
qualquer parte do
corpo.

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Acidente

Máquinas e
equipamentos
(05.01.007)

Utilização de
plaina

Pode projetar
cavacos contra o
rosto e membros

Habitual

Qualitativo

NA

NA

Habitual

Qualitativo

NA

NA

Observações e
recomendações
capacitados conforme
a NR12.
Recomenda-se a
utilização de protetor
facial incolor, protetor
auricular, calçado de
segurança.
Recomenda-se a
realização de
inspeções periódicas,
atendendo aos
requisitos
estabelecidos na
NR13.
Manter os sistemas
de proteção e
manutenções
conforme
estabelecido na NR12.
Somente permitir a
operação de
servidores
capacitados conforme
a NR12.
Recomenda-se a
utilização de óculos
de proteção incolor,
protetor auricular e
luvas.
Manter os sistemas
de proteção e
manutenções

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Cortes, fraturas,
amputações e
morte.

NA

Pode ocorrer
cortes, contusões,
perfurações,
amputações de
membros
superiores.

NA

Pode ocorrer
cortes, contusões,
perfurações,
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

(99.999)

Acidente

Máquinas e
equipamentos
(05.01.007)
(99.999)

Acidente

Máquinas e
equipamentos
sem proteção
(05.01.007)
(99.999)

Meios de
Propagação /
Forma de Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

superiores, assim
como cortar ou
amputar membros.

Prensa sem
medidas de
proteção
estabelecidas
pela NR12

Ao prensar a parte
do corpo exposta,
ou projetar
fragmentos.

Manuseio da
serra fita sem a
proteção
mecânica

Pode atingir
principalmente as
mãos ou projetar
partículas nos
olhos

Habitual

Intermitente

Qualitativa

Análise
qualitativa

NA

NA

NA

NA

Observações e
recomendações
conforme
estabelecido na NR12.
Somente permitir a
operação de
servidores
capacitados conforme
a NR12.
Recomenda-se a
utilização de protetor
facial incolor e
protetor auricular.
Manter os sistemas
de proteção e
manutenções
conforme
estabelecido na NR12.
Somente permitir a
operação de
servidores
capacitados conforme
a NR12.
Recomenda-se a
utilização de óculos
de proteção.
Ao cortar as peças,
manusear somente
com a proteção
mecânica da serra.
Utilizar óculos de
proteção e protetor
auricular.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde
amputações de
membros
superiores e em
casos mais graves
morte.

NA

Cortes,
perfurações,
amputações de
membros.

Proteção
mecânica da
serra ao
empurrar a
peça em
direção à
serra.

Cortes, fraturas,
amputações e
lesões nos olhos.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Acidente

Legenda:

Agente

Queda de objetos
(05.01.014)
(99.999)

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
Durante a
manipulação de
madeiras,
cascalhos,
pedras, entre
outros
Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de Contato

NA

NA

Tipo de
exposição

Resultado

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Recomenda-se o uso
de botinas de
segurança, capacetes
e óculos de proteção.

NA

Pode causar
cortes, contusões,
fraturas e morte.

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar
os desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas escadas

NA

Riscos de
pancadas e/ou
quedas de mesmo
nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.61.

GSE 61: Laboratório de Viveiro Florestal
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

61 Laboratório de Viveiro Florestal
Professor Universitário
Professor Universitário
Pesquisas e aulas práticas de sementes e viveiros; plantio e acompanhamento do desenvolvimento de árvores para projetos de reflorestamento; limpeza e manutenção das
instalações das estufas; guarda e conservação de agroquímicos e fertilizantes; monitoramento da central de irrigação das estufas; auxílio em aulas práticas e pesquisas para
os acadêmicos e pós-graduandos.
02

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico
Biológico

Ergonômico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Postura de pé
por longos
períodos
(04.01.003)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

55,6 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Atividades práticas
de pesquisa

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Realizar pausas durante a
jornada de trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de todas
as áreas, inclusive áreas
externas. Colocar corrimão
nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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Departamento de Medicina Veterinária
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15.62.

GSE 62: Laboratório de Anatomia
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

62 Laboratório de Anatomia
Professor Universitário
Professor Universitário
Ministrar aulas teóricas e práticas de laboratório aos acadêmicos do Curso de Medicina Veterinária; receber peças de animais ou animais inteiros oriundos de centros de
zoonose ou coletar peças em fazendas e outras localidades rurais; realização de procedimentos de conservação de peças anatômicas o que incluir: armazenar em freezer,
dissecar os animais separando estruturas e tecidos, formolizar as peças mergulhando em recipientes om formol 10% ou injetando formol 10% em vasos sanguíneos e/ou
musculatura. Preparo de soluções com produtos químicos.
03

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Formaldeído
(Formol)
(02.01.423)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Atividades
administrativas

Substância
utilizada na
conservação de
peças de
animais

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

54,1 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/
8h diárias
Dose(8)=100%

NR15 1,6ppm
ou 2,3mg/m³
ACGIH
STEL=C0,3ppm

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador purificador
de ar para formol com
peça facial inteira, ou
peça semifacial com

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas do
aparelho digestivo,
taquicardia, perigo de
infarto.

NA

Tóxico se ingerido, se
inalado e em contato
com a pele. Provoca
queimadura severa à
pele e dano aos olhos
e sistema nervoso
central (este por
exposição repetida ou
prolongada).
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Peróxido de
hidrogênio
>=70%
(02.01.641)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Fenol
(02.01.397)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

ACGIH
TWA=1ppm

NR15 4ppm ou
15mg/m³
ACGIH
TWA=5ppm

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
óculos à prova de gás.
Luva de borracha
natural (látex),
nitrílica, neoprene ou
PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador purificador
de ar para vapores
orgânicos com peça
facial inteira, ou peça
semifacial com óculos
à prova de gás, luva
de borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Manter o
fornecimento de
macacão para
pulverização.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de luva
de proteção (látex,
neoprene ou PVC) e

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e
macacão para
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Perigoso se ingerido.
Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves. Prejudicial se
inalado. Pode causar
irritação respiratória.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e
macacão para
pulverização de

Nocivo se ingerido,
em contato com a
pele ou se inalado.
Causa queimadura
severa à pele e danos
aos olhos. Suspeito de
causar defeitos
genéticos. Pode causar
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações
respirador PFF2 para
vapores orgânicos.
Manter o
fornecimento de
macacão para
pulverização e óculos
de segurança.

Agentes biológicos
infecciosos e
infectocontagiosos
(bactérias, vírus,
Biológico
protozoários,
fungos, príons,
parasitas e outros)
(03.01.001)
(99.999)
Postura sentada por
longos períodos
Ergonômico
(04.01.002)
(99.999)

Contato com
animais mortos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

NA

NA

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Habitual

Análise
qualitativa

Acidente

Objetos cortantes
e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias,
lâminas e
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Habitual

Análise
qualitativa

Acidente

Queda de objetos
(05.01.014)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

NA

NA

NA

Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas
longas e calçados
fechados. Fornecer
óculos e luvas de
segurança e máscaras
de proteção.
Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho
Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas
longas e calçados
fechados. Fornecer
óculos de segurança.
Recomenda-se o uso
de calçados fechados
e jaleco com manga
comprida

Medidas de
controle
existentes
defensivos
agrícolas.

Possíveis danos à
saúde
dano aos órgãos
através da exposição
repetida ou
prolongada.

NA

Doenças infecciosas e
infectocontagiosas

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros e
braços

NA

Pode causar
perfurações, cortes e
arranhões.

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas e
morte.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar
os desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.63.

GSE 63: Laboratório de Animais Silvestres
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

63 Laboratório de Animais Silvestres
Professor Universitário
Professor Universitário
Recepção e tratamento de animais silvestres exóticos como aves, lebres, coelhos, javalis, cachorro do mato, leão baio, macaco bugio etc. Coletas de amostras de sangue,
fezes, secreções das vias respiratórias dos animais para exames; realização de procedimentos de eutanásia dos animais, administração de medicamentos pelas vias
intramuscular, intravenosa, arterial e óssea; realização de aulas de laboratório junto aos estudantes de Medicina Veterinária, condução de projetos de pesquisa na área de
animais silvestres com mestrandos e doutorandos.
01

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas

Éter etílico
(02.01.289)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

54,1 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/
8h diárias
Dose(8)=100%

NR15
310ppm ou
940mg/m³
ACGIH
TWA=400ppm
STEL=500ppm

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador semifacial
para vapores
orgânicos, luva de

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Provoca irritação
ocular grave.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Agentes biológicos
infecciosos e
infectocontagiosos
(bactérias, vírus,
Biológico
protozoários,
fungos, príons,
parasitas e outros)
(03.01.001)
(99.999)
Postura sentada por
longos períodos
Ergonômico
(04.01.002)
(99.999)

Acidente

Objetos cortantes
e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Acidente

Queda de objetos
(05.01.014)
(99.999)

Acidente

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Contato com
sangues,
secreções, fezes
e respiração de
animais
silvestres

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Durante a
manipulação de
vidrarias,
lâminas e
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.
Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

Observações e
recomendações
proteção (nitrílica) e
óculos de segurança.
Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas
longas e calçados
fechados. Fornecer
óculos e luvas de
segurança e
máscaras de
proteção.
Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho
Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas
longas e calçados
fechados. Fornecer
óculos de segurança.
Recomenda-se o uso
de calçados
fechados e jaleco
com manga
comprida
Organizar os móveis
e utensílios, bem
como identificar e
consertar os
desníveis dos pisos
de todas as áreas,

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Doenças infecciosas
e infectocontagiosas

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

NA

Pode causar
perfurações, cortes e
arranhões.

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas e
morte.

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas
escadas
Legenda:

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado

SAFE – Soluções em Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente
E-mail: contato@safesst.com.br – Site:www.safesst.com.br - Telefone: 51-3557.5655

307/537

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

15.64.

GSE 64: Laboratório de Fisiologia
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

64 Laboratório de Fisiologia
Professor Universitário
Professor Universitário
Realização de aulas práticas de Laboratório, Manipulação de roedores (coelhos, ratos e camundongos), cães, gatos e equinos; administração de medicamentos nos animais;
dissecção de peças anatômicas dos animais; preparo e manuseio de soluções para uso nas aulas de laboratório.
02

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas

Químico

Cloreto de potássio
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e

Físico

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Habitual

Resultado

54,1 dB(A)

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites
de exposição
ocupacional.

Análise
qualitativa

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH
STEL=C2ppm

Nível de
Ação

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Observações e
recomendações

NA

Recomenda-se o
fornecimento de
óculos e luvas de
proteção.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da audição,
problemas do aparelho
digestivo, taquicardia,
perigo de infarto.

Luvas de
procedimento,
avental. capela

de exaustão de
gazes e capela
de fluxo
laminar com
raio UV.

Recomenda-se a
Câmara de fluxo
realização do
laminar, câmara
monitoramento de
de exaustão,
exposição ao agente
luvas de
químico, bem como procedimento,

Esta substância não é
classificada como
perigosa de acordo
com a diretiva
67/548/CEE.
Tóxico se ingerido ou
inalado, provoca
queimadura severa à
pele e dano aos olhos
(lesões oculares
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Ácido acético
(02.01.023)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

ACGIH
TWA=0,2mg/m³

NR15 8ppm ou
20mg/m³
ACGIH
TWA=10ppm
STEL=15ppm

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

o fornecimento de
óculos de
respirador semifacial
segurança,
para gases ácidos.
máscara, jaleco.
Luva de borracha
natural (látex),
nitrílica, neoprene
ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
Câmara de fluxo
químico, bem como
laminar, câmara
o fornecimento de
de exaustão,
respirador facial
luvas de
inteiro P1 para
procedimento,
particulados, ou
óculos de
semifacial P1 com
segurança,
óculos a prova de
máscara, jaleco.
gás. Consultar a o
tipo de luvas para as
diferentes
concentrações.
Recomenda-se a
realização do
Câmara de fluxo
monitoramento de laminar, câmara
exposição ao agente
de exaustão,
químico, bem como
luvas de
o fornecimento de
procedimento,
respirador
óculos de
purificador de ar
segurança,
para vapores
máscara, jaleco.
orgânicos com peça

Possíveis danos à
saúde
graves) e danos aos
pulmões, se inalado.

Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves.

Pode ser nocivo se
ingerido. Nocivo em
contato com a pele,
causa queimadura
severa à pele e dano
aos olhos (danos
oculares graves).
Quando inalado pode
causar sintomas
alérgicos, asma ou
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Biológico

Agente

Agentes biológicos
infecciosos e
infectocontagiosos
(bactérias, vírus,
protozoários,
fungos, príons,
parasitas e outros)
(03.01.001)
(99.999)
Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Contato com
sangues,
secreções, fezes
e respiração de
animais
silvestres

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Resultado

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

Nível de
Ação

NA

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Acidente

Objetos cortantes
e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias,
lâminas e
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Acidente

Queda de objetos
(05.01.014)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias e

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Ergonômico

NA

NA

Observações e
recomendações
facial inteira, ou
peça semifacial com
óculos à prova de
gás. Luva de
borracha natural
(látex), nitrílica ou
neoprene.
Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas
longas e calçados
fechados. Fornecer
óculos e luvas de
segurança e
máscaras de
proteção.
Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho
Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas
longas e calçados
fechados. Fornecer
óculos de
segurança.
Recomenda-se o
uso de calçados
fechados e jaleco

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde
dificuldades
respiratórias. Causa
dano aos órgãos:
sistema respiratório e
sangue.

NA

Doenças infecciosas e
infectocontagiosas

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros e
braços

NA

Pode causar
perfurações, cortes e
arranhões.

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas e
morte.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
demais objetos
do laboratório.

Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

Nível de
Ação

NA

Observações e
recomendações
com manga
comprida
Organizar os móveis
e utensílios, bem
como identificar e
consertar os
desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas
escadas

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.65.

GSE 65: Laboratório de Histologia
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

65 Laboratório de Histologia
Professor Universitário
Professor Universitário
Realização de aulas teóricas e práticas de laboratório aos acadêmicos do curso de Medicina Veterinária nas disciplinas de Histologia Geral e Histologia/Embriologia. Preparo
de lâminas histológicas. Preparo de soluções ácidas e básicas para a confecção de lâminas histológicas.
01

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Éter etílico
(02.01.289)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Atividades
administrativas

Durante o
preparo de
soluções

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Ocasional

Resultado

54,1 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

NR15
310ppm ou
940mg/m³
ACGIH
TWA=400ppm
STEL=500ppm

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para vapores
orgânicos, luva de
proteção (nitrílica) e
óculos de segurança.

NA

Possíveis danos à
saúde
Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.
A inalação ou
contato com o
material pode irritar
ou provocar
queimaduras na
pele e olhos. O fogo
pode produzir gases
irritantes, corrosivos
ou tóxicos. Vapores
podem causar
tonturas ou asfixia.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ácido nítrico
(02.01.042)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Álcool etílico
(Etanol)
(02.01.069)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e

Químico

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

ACGIH
TWA=2ppm
STEL=4ppm

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=0,2mg/m³

Análise
qualitativa

NR15 780ppm
ou 1480mg/m³
ACGIH
STEL=1000ppm

Nível de Ação

NA

NA

NA

Observações e
recomendações
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador com
suprimento de ar e
facial inteira, capuz ou
capacete. Luva de
neoprene para ácido
nítrico 10%, 70% e
concentrado, exceto
fumegante.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador facial inteiro
P1 para particulados,
ou semifacial P1 com
óculos a prova de gás.
Consultar a o tipo de
luvas para as diferentes
concentrações.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição, bem como
o fornecimento de

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.
Fatal se inalado.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,

Provoca irritação
ocular grave, danos
ao fígado e ao
sistema nervoso
central (por
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
reagentes
químicos

Acetona
(02.01.020)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Formaldeído
(Formol)
(02.01.423)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações
respirador semifacial
para vapores orgânicos
e luva de borracha
natural (látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

NR15 780ppm
1870mg/m³
ACGIH
TWA=(500ppm,
1186mg/m³)
STEL=(750ppm,
1780mg/m³)

NR15 1,6ppm
ou 2,3mg/m³
ACGIH
STEL=C0,3ppm

NA

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
fornecer respirador
PFF2 para vapores
orgânicos, luvas de
proteção (látex ou
neoprene) e manter o
fornecimento de óculos
e macacão para
defensivos.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador purificador

Medidas de
controle
existentes
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Possíveis danos à
saúde
exposição repetida
ou prolongada, se
ingerido). Pode
provocar defeitos
genéticos, irritação
das vias
respiratórias,
sonolência e
vertigem. Pode
prejudicar a
fertilidade ou o feto
se ingerido.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Provoca irritação
ocular grave. Pode
causar sonolência
ou tonturas.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de

Tóxico se ingerido,
se inalado e em
contato com a pele.
Provoca
queimadura severa
à pele e dano aos
olhos e sistema
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Biológico

Ergonômico

Agente

SE (09.01.001)
(99.999)
Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Acidente

Objetos
cortantes e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Acidente

Queda de
objetos
(05.01.014)
(99.999)

Acidente

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

SE

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

SE

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Durante a
manipulação de
vidrarias,
lâminas e
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.
Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

NA

NA

Tipo de
exposição

Resultado

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

SE

NA

NA

NA

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

de ar para formol com
peça facial inteira, ou
peça semifacial com
óculos à prova de gás.
Luva de borracha
natural (látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.

segurança,
máscara, jaleco.

nervoso central
(este por exposição
repetida ou
prolongada).

SE

SE

SE

SE

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

NA

Problemas de
coluna, tendinite em
ombros e braços

NA

Recomenda-se manter
o uso de jalecos com
mangas longas e
calçados fechados.
Fornecer óculos de
segurança.

NA

Pode causar
perfurações, cortes
e arranhões.

NA

Recomenda-se o uso
de calçados fechados e
jaleco com manga
comprida

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas
e morte.

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar
os desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

externas. Colocar
corrimão nas escadas
Legenda:

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.66.

GSE 66: Laboratório de Parasitologia e Doenças Parasitárias
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

66 Laboratório de Parasitologia e Doenças Parasitárias
Professor Universitário
Professor Universitário
Realização de aulas práticas de laboratório, exames parasitológicos em amostras de sangue, soro, fezes e raspado de pele em animais; preparo de lâminas para exposição
prática de aulas; orientação de alunos e bolsistas nas diversas atividades do processo de análises das amostras; lavagem e esterilização de materiais utilizados em laboratórios.
01

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Álcool etílico
(Etanol)
(02.01.069)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Atividades
administrativas

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

54,1 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

85,0 dB(A) p/ 8h
80,0 dB(A)
diárias
Dose(8)=50%
Dose(8)=100%

NR15 780ppm
ou 1480mg/m³
ACGIH
STEL=1000ppm

NA

Observações e
recomendações

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição, bem
como o
fornecimento de
respirador semifacial
para vapores
orgânicos e luva de
borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da audição,
NA
problemas do aparelho
digestivo, taquicardia,
perigo de infarto.
Provoca irritação ocular
grave, danos ao fígado
Câmara de fluxo e ao sistema nervoso
laminar, câmara central (por exposição
de exaustão,
repetida ou
luvas de
prolongada, se
procedimento,
ingerido). Pode
óculos de
provocar defeitos
segurança,
genéticos, irritação das
máscara, jaleco.
vias respiratórias,
sonolência e vertigem.
Pode prejudicar a
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde
fertilidade ou o feto se
ingerido.

Químico

Químico

Formaldeído
(Formol)
(02.01.423)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Ácido acético
(02.01.023)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 1,6ppm
ou 2,3mg/m³
ACGIH
STEL=C0,3ppm

NA

Análise
qualitativa

NR15 8ppm ou
20mg/m³
ACGIH
TWA=10ppm
STEL=15ppm

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
Tóxico se ingerido, se
químico, bem como Câmara de fluxo
inalado e em contato
o fornecimento de
laminar, câmara
com a pele. Provoca
respirador
de exaustão,
queimadura severa à
purificador de ar
luvas de
pele e dano aos olhos e
para formol com
procedimento,
sistema nervoso central
peça facial inteira, ou
óculos de
(este por exposição
peça semifacial com
segurança,
repetida ou
óculos à prova de
máscara, jaleco.
prolongada).
gás. Luva de
borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
Pode ser nocivo se
realização do
ingerido. Nocivo em
monitoramento de
contato com a pele,
exposição ao agente Câmara de fluxo
causa queimadura
químico, bem como laminar, câmara
severa à pele e dano
o fornecimento de
de exaustão,
aos olhos (danos
respirador
luvas de
oculares graves).
purificador de ar
procedimento,
Quando inalado pode
para vapores
óculos de
causar sintomas
orgânicos com peça
segurança,
alérgicos, asma ou
facial inteira, ou peça máscara, jaleco.
dificuldades
semifacial com
respiratórias. Causa
óculos à prova de
dano aos órgãos:
gás. Luva de
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Agente

Acetona
(02.01.020)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Agentes biológicos
infecciosos e
infectocontagiosos
Contato com
(bactérias, vírus,
sangues,
Biológico
protozoários,
secreções, fezes
fungos, príons,
e raspado de
parasitas e outros) pele de animais
(03.01.001)
(99.999)
Postura sentada por
Atividades
longos períodos
Ergonômico
administrativas
(04.01.002)
sentadas
(99.999)
Objetos cortantes
Durante a
Acidente
e/ou
manipulação de
perfurocortantes
vidrarias,

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Via aérea,
cutânea

Habitual

NR15 780ppm
1870mg/m³
ACGIH
Análise
TWA=(500ppm,
qualitativa
1186mg/m³)
STEL=(750ppm,
1780mg/m³)

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Durante a
manipulação,
pode atingir

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

NA

Observações e
recomendações
borracha natural
(látex), nitrílica ou
neoprene.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
fornecer respirador
PFF2 para vapores
orgânicos, luvas de
proteção (látex ou
neoprene) e manter
o fornecimento de
óculos e macacão
para defensivos.
Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas
longas e calçados
fechados. Fornecer
óculos e luvas de
segurança e
máscaras de
proteção.
Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho
Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde
sistema respiratório e
sangue.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
Provoca irritação ocular
luvas de
grave. Pode causar
procedimento,
sonolência ou tonturas.
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

NA

Doenças infecciosas e
infectocontagiosas

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros e
braços

NA

Pode causar
perfurações, cortes e
arranhões.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente
(05.01.029)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
lâminas e
bisturis.

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Acidente

Queda de objetos
(05.01.014)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Acidente

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Legenda:

Observações e
recomendações
longas e calçados
fechados. Fornecer
óculos de segurança.
Recomenda-se o uso
de calçados
fechados e jaleco
com manga
comprida
Organizar os móveis
e utensílios, bem
como identificar e
consertar os
desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas
escadas

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas e
morte.

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de mesmo
nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.67.

GSE 67: Laboratório de Patologia Animal
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções

Descrição sucinta das
atividades

Nº de expostos

67 Laboratório de Patologia Animal
Professor Universitário
Professor Universitário
Manipulação e coleta de secreções de tecidos de animais (cães, gatos, ovinos, bovinos, suínos, aves e animais selvagens) ou de partes de animais (vísceras, sangues, conteúdo
estomacal, intestinal, fezes, secreções de lesões) para exames; realização de necrópsia de animais em aulas práticas da disciplina de Patologia Geral e Especial; realização de
procedimentos de análise histopatológica, bacteriológica, virologia e toxicológica de animais ou partes de animais; preparo de soluções reagentes e corantes para preparo
de lâminas de tecido animal, para o uso nas aulas de laboratório e pesquisa; manipulação de órgãos embebidos em formol para o processamento histológico, rotineiramente;
manipulação de tecidos embebidos em xilol, álcool e reagentes para confecção de lâminas histológicas, rotineiramente; orientação de pós-graduandos que desenvolvem
pesquisas na área de patologia animal utilizando produtos químicos rotineiramente.
03

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas

Formaldeído
(Formol)
(02.01.423)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

54,1 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/
8h diárias
Dose(8)=100%

NR15 1,6ppm
ou 2,3mg/m³
ACGIH
STEL=C0,3ppm

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador purificador

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de

Possíveis danos à
saúde
Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.
Tóxico se ingerido,
se inalado e em
contato com a pele.
Provoca queimadura
severa à pele e dano
aos olhos e sistema
nervoso central (este
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Ácido nítrico
(02.01.042)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Clorofórmio
(02.01.219)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Químico

Ácido acético
(02.01.023)

Substância
utilizada no

Via aérea,
cutânea

Habitual

Químico

Via aérea,
cutânea

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

ACGIH
TWA=2ppm
STEL=4ppm

Nível de Ação

NA

Análise
qualitativa

NR15 20ppm
ou 94mg/m³
ACGIH
TWA=10ppm

NA

Análise
qualitativa

NR15 8ppm ou
20mg/m³

NA

Observações e
recomendações
de ar para formol com
peça facial inteira, ou
peça semifacial com
óculos à prova de gás.
Luva de borracha
natural (látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador com
suprimento de ar e
facial inteira, capuz ou
capacete. Luva de
neoprene para ácido
nítrico 10%, 70% e
concentrado, exceto
fumegante.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para vapores orgânicos.
Luvas de PVA ou vinton.
Recomenda-se a
realização do

Medidas de
controle
existentes
segurança,
máscara, jaleco.

Possíveis danos à
saúde
por exposição
repetida ou
prolongada).

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.
Fatal se inalado.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Tóxico se ingerido,
em contato com a
pele ou se inalado.
Causa dano aos
órgãos.

Câmara de fluxo
laminar, câmara

Pode ser nocivo se
ingerido. Nocivo em
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente
(99.999)

Químico

Químico

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Éter etílico
(02.01.289)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Durante o
preparo de
soluções

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

ACGIH
TWA=10ppm
STEL=15ppm

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Habitual

Ocasional

Análise
qualitativa

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH
STEL=C2ppm

Análise
qualitativa

NR15
310ppm ou
940mg/m³
ACGIH
TWA=400ppm
STEL=500ppm

Observações e
recomendações
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador purificador
de ar para vapores
orgânicos com peça
facial inteira, ou peça
semifacial com óculos à
prova de gás. Luva de
borracha natural (látex),
nitrílica ou neoprene.

NA

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para gases ácidos. Luva
de borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

contato com a pele,
causa queimadura
severa à pele e dano
aos olhos (danos
oculares graves).
Quando inalado
pode causar
sintomas alérgicos,
asma ou
dificuldades
respiratórias. Causa
dano aos órgãos:
sistema respiratório
e sangue.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Tóxico se ingerido
ou inalado, provoca
queimadura severa à
pele e dano aos
olhos (lesões
oculares graves) e
danos aos pulmões,
se inalado.

NA

A inalação ou
contato com o
material pode irritar
ou provocar
queimaduras na pele
e olhos. O fogo
pode produzir gases

SAFE – Soluções em Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente
E-mail: contato@safesst.com.br – Site:www.safesst.com.br - Telefone: 51-3557.5655

323/537

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

para vapores orgânicos,
luva de proteção
(nitrílica) e óculos de
segurança.
Biológico

SE (09.01.001)
(99.999)
Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

SE

SE

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Acidente

Objetos
cortantes e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias,
lâminas e
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Acidente

Queda de
objetos
(05.01.014)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

Ergonômico

Acidente

Legenda:

NA

NA

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

SE

NA

NA

NA

NA

Possíveis danos à
saúde
irritantes, corrosivos
ou tóxicos. Vapores
podem causar
tonturas ou asfixia.

SE

SE

SE

SE

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

NA

Problemas de
coluna, tendinite em
ombros e braços

NA

Recomenda-se manter
o uso de jalecos com
mangas longas e
calçados fechados.
Fornecer óculos de
segurança.

NA

Pode causar
perfurações, cortes e
arranhões.

NA

Recomenda-se o uso
de calçados fechados e
jaleco com manga
comprida

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas e
morte.

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar
os desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas externas.
Colocar corrimão nas
escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado

SAFE – Soluções em Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente
E-mail: contato@safesst.com.br – Site:www.safesst.com.br - Telefone: 51-3557.5655

324/537

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

15.68.

GSE 68: Laboratório de Reprodução Animal
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

68 Laboratório de Reprodução Animal
Professor Universitário
Professor Universitário
Realização de experimentos de reprodução in vitro de embriões de animais, aulas práticas em campo com bovinos, suínos e ovinos; realização de procedimentos em animais:
laparoscopia, palpação retal, inseminação artificial, coleta de embriões e coleta de sêmen; manipulação de peças de embriões, úteros de animais; realização de experimentos
com camundongos.
01

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Éter etílico
(02.01.289)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Atividades
administrativas

Durante o
preparo de
soluções

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Ocasional

Resultado

54,1 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

NR15
310ppm ou
940mg/m³
ACGIH
TWA=400ppm
STEL=500ppm

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador
semifacial para
vapores orgânicos,

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

NA

A inalação ou
contato com o
material pode irritar
ou provocar
queimaduras na pele
e olhos. O fogo pode
produzir gases
irritantes, corrosivos
ou tóxicos. Vapores
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de Tolerância

Nível de
Ação

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH STEL=C2ppm

NA

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=0,2mg/m³

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

luva de proteção
podem causar
(nitrílica) e óculos
tonturas ou asfixia.
de segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
Câmara de
Tóxico se ingerido ou
exposição ao
fluxo laminar,
inalado, provoca
agente químico,
câmara de
queimadura severa à
bem como o
exaustão, luvas
pele e dano aos
fornecimento de
de
olhos (lesões
respirador
procedimento,
oculares graves) e
semifacial para
óculos de
danos aos pulmões,
gases ácidos. Luva
segurança,
se inalado.
de borracha natural máscara, jaleco.
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
Câmara de
agente químico,
fluxo laminar,
bem como o
câmara de
fornecimento de
exaustão, luvas Causa queimaduras
respirador facial
de
na pele e lesões
inteiro P1 para
procedimento,
oculares graves.
particulados, ou
óculos de
semifacial P1 com
segurança,
óculos a prova de
máscara, jaleco.
gás. Consultar a o
tipo de luvas para
as diferentes
concentrações.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Fenol
(02.01.397)
(99.999)

Substância em
concentração
>= 10% <20% (v/v),
presente na
manipulação de
corante
lactophenol.

Brometo de etídeo
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

NR15 4ppm ou
15mg/m³
ACGIH TWA=5ppm

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
luva de proteção
(látex, neoprene ou
PVC) e respirador
PFF2 para vapores
orgânicos. Manter
o fornecimento de
macacão para
pulverização e
óculos de
segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador
semifacial do tipo
P2 como apoio a
controles de
engenharia. Se o
respirador for o
único meio de
proteção, usa um

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Nocivo se ingerido,
Luvas de
em contato com a
procedimento,
pele ou se inalado.
máscara,
Causa queimadura
óculos de
severa à pele e danos
proteção,
aos olhos. Suspeito
jaleco e
de causar defeitos
macacão para
genéticos. Pode
pulverização de
causar dano aos
defensivos
órgãos através da
agrícolas.
exposição repetida
ou prolongada.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Perigoso se ingerido.
Fatal se inalado.
Suspeito de causar
defeitos genéticos.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ácido acético
(02.01.023)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Betamercaptoetanol
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de Tolerância

Nível de
Ação

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 8ppm ou
20mg/m³
ACGIH TWA=10ppm
STEL=15ppm

NA

Habitual

Análise
qualitativa

AIHA
TLV=0,2 ppm

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

respirador de ar de
cobertura facial
total. Luvas de
borracha de nitrilo
e óculos de
proteção.
Recomenda-se a
realização do
Pode ser nocivo se
monitoramento de
ingerido. Nocivo em
exposição ao
contato com a pele,
agente químico,
Câmara de
causa queimadura
bem como o
fluxo laminar,
severa à pele e dano
fornecimento de
câmara de
aos olhos (danos
respirador
exaustão, luvas
oculares graves).
purificador de ar
de
Quando inalado
para vapores
procedimento,
pode causar
orgânicos com
óculos de
sintomas alérgicos,
peça facial inteira,
segurança,
asma ou dificuldades
ou peça semifacial
máscara, jaleco. respiratórias. Causa
com óculos à prova
dano aos órgãos:
de gás. Luva de
sistema respiratório e
borracha natural
sangue.
(látex), nitrílica ou
neoprene.
A recomendação
Tóxico por ingestão
Câmara de
de cartucho/filtro
ou inalação. Fatal em
fluxo laminar,
para vapores
contato com a pele.
câmara de
orgânicos só é
Causa irritação na
exaustão, luvas
valida se existir um
pele. Pode causar
de
plano confiável de
uma reação alérgica
procedimento,
troca de
na pele. Provoca
óculos de
cartuchos/filtros
lesões oculares
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Químico

Etileno glicol
(02.01.377)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Biológico

Agentes biológicos
infecciosos e
infectocontagiosos

Contato com
sangue, fezes,
urina, sêmen e
embriões.

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de Tolerância

Nível de
Ação

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
STEL=C100mg/m³(H)

NA

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

para cálculo
segurança,
estimado do seu
máscara, jaleco.
fim de vida util.
Caso esse plano
não exista, é
recomendado o
uso de respiradores
de adução de ar.
Luva butílica e
avental nitrílico
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente, bem como
fornecer respirador
semifacial para
vapores orgânicos
com filtro
NA
combinado para
particulados do
tipo P2. Usar luvas
de borracha (látex),
nitrílica, neoprene
ou PVC (vinil) e
óculos de
segurança de
ampla visão.
Recomenda-se
manter o uso de
NA
jalecos com
mangas longas e

Possíveis danos à
saúde
graves. Pode causar
danos aos órgãos
por exposição
prolongada ou
repetida.

Perigoso se ingerido.
Pode causar danos
aos órgãos por
exposição
prolongada ou
repetida. Órgãos
afetados: rim. Via de
exposição: Oral

Doenças infecciosas
e infectocontagiosas
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente
(bactérias, vírus,
protozoários,
fungos, príons,
parasitas e outros)
(03.01.001)
(99.999)
Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de Tolerância

Nível de
Ação

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

NA

Pode causar
perfurações, cortes e
arranhões.

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas e
morte.

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

calçados fechados.
Fornecer óculos e
luvas de segurança
e máscaras de
proteção.

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Acidente

Objetos cortantes
e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias,
lâminas e
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Acidente

Queda de objetos
(05.01.014)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Acidente

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Ergonômico

Observações e
recomendações

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho
Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com
mangas longas e
calçados fechados.
Fornecer óculos de
segurança.
Recomenda-se o
uso de calçados
fechados e jaleco
com manga
comprida
Organizar os
móveis e utensílios,
bem como
identificar e
consertar os
desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

corrimão nas
escadas
Legenda:

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.69.

GSE 69: Farmacologia
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

69 Farmacologia
Professor Universitário
Professor Universitário
Realização de aulas teóricas e práticas de farmacologia aos acadêmicos do curso de Medicina Veterinária nas disciplinas de Farmacologia Geral e Farmacodinâmica;
administração de solução fisiológica via endovenosa e subcutânea em camundongos em laboratório; administração de solução fisiológica via endovenosa e subcutânea em
cães, gatos e equinos internados no Hospital de Clínica Veterinária.
02

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Biológico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Agentes biológicos
infecciosos e
infectocontagiosos
(bactérias, vírus,
protozoários,
fungos, príons,
parasitas e outros)
(03.01.001)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas
de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

54,1 dB(A)

85,0 dB(A) p/
8h diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da audição,
problemas do aparelho
digestivo, taquicardia,
perigo de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

NA

Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas
longas e calçados
fechados. Fornecer
óculos e luvas de
segurança e máscaras
de proteção.

NA

Doenças infecciosas e
infectocontagiosas

Contato com
sangue e demais
secreções de
animais.

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Postura sentada por
longos períodos
(04.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Habitual

Análise
qualitativa

Acidente

Objetos cortantes
e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias, lâminas
e bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Habitual

Análise
qualitativa

Acidente

Queda de objetos
(05.01.014)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.

Habitual

Análise
qualitativa

Risco

Ergonômico

Acidente

Legenda:

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de
pisos, degraus
não identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

NA

Possíveis danos à
saúde

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros e
braços

NA

Pode causar
perfurações, cortes e
arranhões.

NA

Recomenda-se o uso
de calçados fechados
e jaleco com manga
comprida

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas e
morte.

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar
os desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

Resultado

NA

NA

NA

NA

Habitual

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

Medidas
de
controle
existentes

Tipo de
exposição

NA

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações
Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho
Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas
longas e calçados
fechados. Fornecer
óculos de segurança.

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado

SAFE – Soluções em Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente
E-mail: contato@safesst.com.br – Site:www.safesst.com.br - Telefone: 51-3557.5655

333/537

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

Departamento de Produção Animal e
Alimentos
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15.70.

GSE 70: Laboratório de Avicultura e Cunicultura
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

70 Laboratório de Avicultura e Cunicultura
Professor Universitário
Professor Universitário
Preparo e acondicionamento de alimentação dos animais; Coleta de fezes dos animais; Abate de aves e coleta de vísceras para análise; remoção de maravalha dos boxes de
acondicionamento dos animais; manipulação de fezes para ensaio de metabolismo; administração de medicamentos aos animais; aplicação de raticida no ambiente; realização
de assepsia e limpeza dos locais de acondicionamento dos animais; coleta de ovos do interior do galpão; orientação permanente de alunos bolsistas nas diversas atividades
do processo de análise de amostras e projetos de mestrado e doutorado; realização de aulas práticas de avicultura.
01

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Formaldeído
(Formol)
(02.01.423)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Atividades
administrativas

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

59,9 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

NR15 1,6ppm
ou 2,3mg/m³
ACGIH
STEL=C0,3ppm

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho digestivo,
taquicardia, perigo de
infarto.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador
purificador de ar
para formol com
peça facial inteira, ou

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Tóxico se ingerido, se
inalado e em contato
com a pele. Provoca
queimadura severa à
pele e dano aos olhos
e sistema nervoso
central (este por
exposição repetida ou
prolongada).
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH
STEL=C2ppm

NA

Habitual

Análise
ACGIH
qualitativa TWA=0,2mg/m³

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

peça semifacial com
óculos à prova de
gás. Luva de
borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
Câmara de fluxo
exposição ao agente laminar, câmara
químico, bem como
de exaustão,
o fornecimento de
luvas de
respirador semifacial procedimento,
para gases ácidos.
óculos de
Luva de borracha
segurança,
natural (látex),
máscara, jaleco.
nitrílica, neoprene ou
PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
Câmara de fluxo
exposição ao agente
laminar, câmara
químico, bem como
de exaustão,
o fornecimento de
luvas de
respirador facial
procedimento,
inteiro P1 para
óculos de
particulados, ou
segurança,
semifacial P1 com
máscara, jaleco.
óculos a prova de
gás. Consultar a o
tipo de luvas para as

Possíveis danos à
saúde

Tóxico se ingerido ou
inalado, provoca
queimadura severa à
pele e dano aos olhos
(lesões oculares
graves) e danos aos
pulmões, se inalado.

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Agente

Ácido bórico
(02.01.999)
(99.999)

Químico

Cloro
(02.01.207)
(99.999)

Biológico

Agentes biológicos
infecciosos e
infectocontagiosos
(bactérias, vírus,
protozoários,
fungos, príons,
parasitas e outros)
(03.01.001)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Contato com
fezes e urina de
animais.

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

2 mg/m³
(fração inalável)

NR15 0,8ppm
ou 2,3mg/m³
ACGIH
TWA=0,5ppm
STEL=1ppm

NA

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Pode prejudicar a
fertilidade ou o feto.

NA

Respirador
purificador de ar
para gases ácidos
com peça facial
inteira, ou peça
semifacial com
óculos à prova de
gás.

NA

Causa irritação na
pele, pode causar
uma reação alérgica
na pele, causa
irritação ocular grave,
pode causar irritação
respiratória, pode
causar defeitos
genéticos, pode
causar câncer por
inalação.

NA

Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas
longas e calçados
fechados. Fornecer
óculos e luvas de
segurança e

NA

Doenças infecciosas e
infectocontagiosas

Nível de
Ação

NA

Observações e
recomendações
diferentes
concentrações.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador semifacial
PFF2 para gases
ácidos, luvas de
borracha natural
(látex) ou PVC.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

NA

Pode causar
perfurações, cortes e
arranhões.

NA

Recomenda-se o uso
de calçados fechados
e jaleco com manga
comprida

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas e
morte.

NA

Organizar os móveis
e utensílios, bem
como identificar e
consertar os
desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

Nível de
Ação

(99.999)
Postura sentada por
longos períodos
Ergonômico
(04.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Acidente

Objetos cortantes
e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias,
lâminas e
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Acidente

Queda de objetos
(05.01.014)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.

Habitual

Análise
qualitativa

Acidente

Legenda:

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

NA

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Observações e
recomendações
máscaras de
proteção.
Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho
Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas
longas e calçados
fechados. Fornecer
óculos de segurança.

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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GSE 71: Laboratório de Bioquímica – Didático

15.71.

ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS
IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

71 Laboratório de Bioquímica - Didático
Professor Universitário
Professor Universitário
Preparo de soluções ácidas, básicas e crômicas para uso nas aulas de laboratório; manuseio de solventes para experimentos para determinação de compostos químicos nas
amostrar biológicas; pesagem de sais e dissolução em água ou solventes orgânicos específicos; preparo de reativos; lavação de vidraria contaminadas com reativos ou
solventes; auxílio em aulas práticas de laboratório para os acadêmicos.
04

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

59,9 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h diárias
Dose(8)=100%

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH STEL=C2ppm

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição,
problemas do
aparelho
digestivo,
taquicardia,
perigo de infarto.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador semifacial
para gases ácidos.
Luva de borracha

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Tóxico se ingerido
ou inalado,
provoca
queimadura
severa à pele e
dano aos olhos
(lesões oculares
graves) e danos
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ácido nítrico
(02.01.042)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

ACGIH TWA=2ppm
STEL=4ppm

ACGIH TWA=0,2mg/m³

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
natural (látex),
nitrílica, neoprene ou
PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador com
suprimento de ar e
facial inteira, capuz
ou capacete. Luva de
neoprene para ácido
nítrico 10%, 70% e
concentrado, exceto
fumegante.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador facial
inteiro P1 para
particulados, ou
semifacial P1 com
óculos a prova de
gás. Consultar a o
tipo de luvas para as
diferentes
concentrações.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde
aos pulmões, se
inalado.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Causa
queimaduras na
pele e lesões
oculares graves.
Fatal se inalado.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Causa
queimaduras na
pele e lesões
oculares graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Clorofórmio
(02.01.219)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Acetona
(02.01.020)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Éter etílico
(02.01.289)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Ocasional

Resultado

Limite de Tolerância

Análise
qualitativa

NR15 20ppm ou
94mg/m³
ACGIH TWA=10ppm

Análise
qualitativa

NR15 780ppm
1870mg/m³
ACGIH
TWA=(500ppm,
1186mg/m³)
STEL=(750ppm,
1780mg/m³)

Análise
qualitativa

NR15
310ppm ou 940mg/m³
ACGIH
TWA=400ppm
STEL=500ppm

Nível de
Ação

NA

NA

NA

Observações e
recomendações
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador semifacial
para vapores
orgânicos. Luvas de
PVA ou vinton.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
fornecer respirador
PFF2 para vapores
orgânicos, luvas de
proteção (látex ou
neoprene) e manter
o fornecimento de
óculos e macacão
para defensivos.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador semifacial
para vapores
orgânicos, luva de

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Tóxico se
ingerido, em
contato com a
pele ou se
inalado. Causa
dano aos órgãos.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
Provoca irritação
exaustão, luvas
ocular grave. Pode
de
causar sonolência
procedimento,
ou tonturas.
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

NA

A inalação ou
contato com o
material pode
irritar ou provocar
queimaduras na
pele e olhos. O
fogo pode
produzir gases
irritantes,
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

proteção (nitrílica) e
óculos de segurança.

Químico

Químico

Químico

Sulfato de cobre
(02.01.233)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Sulfato de zinco
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Brometo de
etídeo
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Ocasional

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

ACGIH
Fumos/TWA=0,2mg/m³
Poeiras e
névoas/TWA=1mg/m³

Não contém substâncias
com valores limites de
exposição ocupacional.

Não contém substâncias
Análise
com valores limites de
qualitativa
exposição ocupacional.

NA

Respirador semifacial
PFF2, luva de
proteção (nitrílica) e
óculos de segurança.

NA

Recomenda-se o
fornecimento de
luvas nitrílicas e
óculos de proteção.
Em caso de
formação de poeira,
utilizar respirador
semifacial PFF2.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador semifacial
do tipo P2 como
apoio a controles de
engenharia. Se o
respirador for o

Possíveis danos à
saúde
corrosivos ou
tóxicos. Vapores
podem causar
tonturas ou
asfixia.

NA

Luvas de
procedimento,
avental. capela

de exaustão de
gazes e capela
de fluxo
laminar com
raio UV.
Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Perigoso se
ingerido. Causa
irritação na pele.
Provoca irritação
ocular grave.

Perigoso se
ingerido. Provoca
lesões oculares
graves.

Perigoso se
ingerido. Fatal se
inalado. Suspeito
de causar defeitos
genéticos.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Tóxico por
ingestão. Nocivo
em contacto com
a pele. Prejudicial
se inalado. Causa
irritação na pele.
Pode causar uma
reação alérgica na
pele. Provoca
irritação ocular
grave. Pode
causar defeitos
genéticos. Pode
causar câncer.
Suspeito de
prejudicar a
fertilidade. Causa
danos aos órgãos
por exposição
prolongada ou
repetida.

SE

SE

único meio de
proteção, usa um
respirador de ar de
cobertura facial total.
Luvas de borracha de
nitrilo e óculos de
proteção.

Químico

Acrilamida
(02.01.051)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Biológico

SE (09.01.001)
(99.999)

SE

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=0,03mg/m³(FIV)

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico. Podem
existir na atmosfera
nas 2 fases: vapor e
particulada. Para
esses casos,
recomenda-se filtros
combinados de
vapores orgânicos e
particulados tipo P1.
Fornecer luvas de
nitrilo e óculos de
segurança.

SE

SE

SE

SE

SE

SE
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ergonômico

Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Acidente

Objetos
cortantes e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias,
lâminas e
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Acidente

Queda de
objetos
(05.01.014)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.

Risco

Acidente

Legenda:

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

NA

Tipo de
exposição

Resultado

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

NA

NA

NA

NA

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Problemas de
coluna, tendinite
em ombros e
braços

NA

Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas
longas e calçados
fechados. Fornecer
óculos de segurança.

NA

Pode causar
perfurações,
cortes e
arranhões.

NA

Recomenda-se o uso
de calçados fechados
e jaleco com manga
comprida

NA

Pode causar
cortes, contusões,
fraturas e morte.

NA

Organizar os móveis
e utensílios, bem
como identificar e
consertar os
desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas escadas

NA

Riscos de
pancadas e/ou
quedas de mesmo
nível

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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GSE 72: Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular – Pesquisa

15.72.

ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS
IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

72 Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular – Pesquisa
Professor Universitário
Professor Universitário
Preparo de soluções ácidas, básicas e crômicas para uso nas aulas de laboratório; manuseio de solventes para experimentos para determinação de compostos químicos nas
amostrar biológicas; pesagem de sais e dissolução em água ou solventes orgânicos específicos; preparo de reativos; lavação de vidraria contaminadas com reativos ou
solventes; preparo de géis de proteínas ou ácidos nucléicos.
04

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

59,9 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h diárias
Dose(8)=100%

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH STEL=C2ppm

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição,
problemas do
aparelho
digestivo,
taquicardia,
perigo de infarto.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador semifacial
para gases ácidos.
Luva de borracha

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Tóxico se ingerido
ou inalado,
provoca
queimadura
severa à pele e
dano aos olhos
(lesões oculares
graves) e danos
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ácido nítrico
(02.01.042)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

ACGIH TWA=2ppm
STEL=4ppm

ACGIH TWA=0,2mg/m³

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
natural (látex),
nitrílica, neoprene ou
PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador com
suprimento de ar e
facial inteira, capuz
ou capacete. Luva de
neoprene para ácido
nítrico 10%, 70% e
concentrado, exceto
fumegante.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador facial
inteiro P1 para
particulados, ou
semifacial P1 com
óculos a prova de
gás. Consultar a o
tipo de luvas para as
diferentes
concentrações.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde
aos pulmões, se
inalado.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Causa
queimaduras na
pele e lesões
oculares graves.
Fatal se inalado.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Causa
queimaduras na
pele e lesões
oculares graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Clorofórmio
(02.01.219)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Acetona
(02.01.020)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Éter etílico
(02.01.289)
(99.999)

Durante o
preparo de
soluções

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Ocasional

Resultado

Limite de Tolerância

Análise
qualitativa

NR15 20ppm ou
94mg/m³
ACGIH TWA=10ppm

Análise
qualitativa

NR15 780ppm
1870mg/m³
ACGIH
TWA=(500ppm,
1186mg/m³)
STEL=(750ppm,
1780mg/m³)

Análise
qualitativa

NR15
310ppm ou 940mg/m³
ACGIH
TWA=400ppm
STEL=500ppm

Nível de
Ação

NA

NA

NA

Observações e
recomendações
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador semifacial
para vapores
orgânicos. Luvas de
PVA ou vinton.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
fornecer respirador
PFF2 para vapores
orgânicos, luvas de
proteção (látex ou
neoprene) e manter
o fornecimento de
óculos e macacão
para defensivos.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador semifacial
para vapores
orgânicos, luva de

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Tóxico se
ingerido, em
contato com a
pele ou se
inalado. Causa
dano aos órgãos.

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
Provoca irritação
exaustão, luvas
ocular grave. Pode
de
causar sonolência
procedimento,
ou tonturas.
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

NA

A inalação ou
contato com o
material pode
irritar ou provocar
queimaduras na
pele e olhos. O
fogo pode
produzir gases
irritantes,
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

proteção (nitrílica) e
óculos de segurança.

Químico

Químico

Químico

Sulfato de cobre
(02.01.233)
(99.999)

Durante o
preparo de
soluções

Sulfato de zinco
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Brometo de
etídeo
(02.01.999)
(99.999)

Via aérea,
cutânea

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Análise
Ocasional
qualitativa

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
Fumos/TWA=0,2mg/m³
Poeiras e
névoas/TWA=1mg/m³

Não contém substâncias
com valores limites de
exposição ocupacional.

Não contém substâncias
Análise
com valores limites de
qualitativa
exposição ocupacional.

NA

Respirador semifacial
PFF2, luva de
proteção (nitrílica) e
óculos de segurança.

NA

Recomenda-se o
fornecimento de
luvas nitrílicas e
óculos de proteção.
Em caso de
formação de poeira,
utilizar respirador
semifacial PFF2.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador semifacial
do tipo P2 como
apoio a controles de
engenharia. Se o
respirador for o
único meio de
proteção, usa um

NA

Luvas de
procedimento,
avental. capela

de exaustão de
gazes e capela
de fluxo
laminar com
raio UV.
Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Possíveis danos à
saúde
corrosivos ou
tóxicos. Vapores
podem causar
tonturas ou
asfixia.
Perigoso se
ingerido. Causa
irritação na pele.
Provoca irritação
ocular grave.

Perigoso se
ingerido. Provoca
lesões oculares
graves.

Perigoso se
ingerido. Fatal se
inalado. Suspeito
de causar defeitos
genéticos.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Tóxico por
ingestão. Nocivo
em contacto com
a pele. Prejudicial
se inalado. Causa
irritação na pele.
Pode causar uma
reação alérgica na
pele. Provoca
irritação ocular
grave. Pode
causar defeitos
genéticos. Pode
causar câncer.
Suspeito de
prejudicar a
fertilidade. Causa
danos aos órgãos
por exposição
prolongada ou
repetida.

SE

SE

NA

Problemas de
coluna, tendinite
em ombros e
braços

respirador de ar de
cobertura facial total.
Luvas de borracha de
nitrilo e óculos de
proteção.

Químico

Biológico

Ergonômico

Acrilamida
(02.01.051)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=0,03mg/m³(FIV)

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico. Podem
existir na atmosfera
nas 2 fases: vapor e
particulada. Para
esses casos,
recomenda-se filtros
combinados de
vapores orgânicos e
particulados tipo P1.
Fornecer luvas de
nitrilo e óculos de
segurança.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

Atividades
administrativas
sentadas

NA

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO
Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Acidente

Objetos
cortantes e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias,
lâminas e
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Acidente

Queda de
objetos
(05.01.014)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.

Risco

Agente

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de Tolerância

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas
longas e calçados
fechados. Fornecer
óculos de segurança.

NA

Pode causar
perfurações,
cortes e
arranhões.

NA

Recomenda-se o uso
de calçados fechados
e jaleco com manga
comprida

NA

Pode causar
cortes, contusões,
fraturas e morte.

NA

Organizar os móveis
e utensílios, bem
como identificar e
consertar os
desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas escadas

NA

Riscos de
pancadas e/ou
quedas de mesmo
nível

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

(99.999)

Acidente

Legenda:

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

NA

NA

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

NA

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.73.

GSE 73: Laboratório de Nutrição Animal e Bromatologia
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

73 Laboratório de Nutrição Animal e Bromatologia
Professor Universitário; Técnico Universitário de Suporte
Professor Universitário; Técnico de Laboratório
Preparação de soluções ácidas, alcalinas e microbiológicas; análise de composição química de rações; análise de alimentos de animais; realização de aulas práticas com
análise química dos alimentos; orientação prática na coleta de amostras de fluídos (inclusive excreções) de animais domésticos, bovinos, ovinos e suínos; análise de amostras
de fluidos (sangue) de animais para exames de virologia (biologia molecular); orientação de projetos de pesquisa de alunos da graduação, bolsistas, alunos do mestrado e
doutorado. Orientação de rotinas práticas de laboratório aos estudantes.
06

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Éter etílico
(02.01.289)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Atividades
administrativas

Durante o
preparo de
soluções

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Ocasional

Resultado

59,9 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

NR15
310ppm ou
940mg/m³
ACGIH
TWA=400ppm
STEL=500ppm

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador semifacial
para vapores
orgânicos, luva de

NA

Possíveis danos à
saúde
Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho digestivo,
taquicardia, perigo de
infarto.
A inalação ou contato
com o material pode
irritar ou provocar
queimaduras na pele
e olhos. O fogo pode
produzir gases
irritantes, corrosivos
ou tóxicos. Vapores
podem causar
tonturas ou asfixia.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Hidróxido de sódio
(02.01.490)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Ácido nítrico
(02.01.042)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

ACGIH
STEL=C2mg/m³

ACGIH
TWA=2ppm
STEL=4ppm

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
proteção (nitrílica) e
óculos de segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
luva de proteção
(látex, neoprene ou
PVC) e respirador
PFF2 para vapores
orgânicos. Manter o
fornecimento de
macacão para
pulverização e óculos
de segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador com
suprimento de ar e
facial inteira, capuz
ou capacete. Luva de
neoprene para ácido
nítrico 10%, 70% e
concentrado, exceto
fumegante.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves. Fatal
se inalado.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Álcool isoamílico
(02.01.071)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Químico

Ácido clorídrico
(02.01.031)

Substância
utilizada no

Via aérea,
cutânea

Químico

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=0,2mg/m³

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NR15
78ppm ou
280ppm
ACGIH
TWA=100ppm
STEL=125ppm

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³

NA

Habitual

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
Câmara de fluxo
químico, bem como
laminar, câmara
o fornecimento de
de exaustão,
respirador facial
Causa queimaduras
luvas de
inteiro P1 para
na pele e lesões
procedimento,
particulados, ou
oculares graves.
óculos de
semifacial P1 com
segurança,
óculos a prova de
máscara, jaleco.
gás. Consultar a o
tipo de luvas para as
diferentes
concentrações.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
Prejudicial se inalado.
o fornecimento de
Luvas de
Causa irritação na
respirador facial
procedimento,
pele. Provoca irritação
inteiro ou semifacial jaleco, máscara
ocular grave. Pode
com filtro P1 para
e luvas de
causar irritação
vapores orgânicos e
couro.
respiratória.
óculos a prova de
gás. Fornecer luvas
de segurança (látex,
nitrílica, neoprene ou
PVC).
Recomenda-se a
Câmara de fluxo Tóxico se ingerido ou
realização do
laminar, câmara
inalado, provoca
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Acetona
(02.01.020)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Hexano
(02.01.473)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Agente

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

ACGIH
STEL=C2ppm

Análise
qualitativa

NR15 780ppm
1870mg/m³
ACGIH
TWA=(500ppm,
1186mg/m³)
STEL=(750ppm,
1780mg/m³)

NA

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=50ppm

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

monitoramento de
de exaustão,
queimadura severa à
exposição ao agente
luvas de
pele e dano aos olhos
químico, bem como
procedimento,
(lesões oculares
o fornecimento de
óculos de
graves) e danos aos
respirador semifacial
segurança,
pulmões, se inalado.
para gases ácidos.
máscara, jaleco.
Luva de borracha
natural (látex),
nitrílica, neoprene ou
PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
Câmara de fluxo
exposição ao agente
laminar, câmara
químico, bem como
de exaustão,
Provoca irritação
fornecer respirador
luvas de
ocular grave. Pode
PFF2 para vapores
procedimento,
causar sonolência ou
orgânicos, luvas de
óculos de
tonturas.
proteção (látex ou
segurança,
neoprene) e manter
máscara, jaleco.
o fornecimento de
óculos e macacão
para defensivos.
Recomenda-se a
Pode ser mortal por
realização do
ingestão e penetração
monitoramento de
Luvas de
nas vias respiratórias.
exposição ao agente procedimento, Suspeito de prejudicar
químico, bem como jaleco, máscara
a fertilidade. Pode
o fornecimento de
e luvas de
causar danos aos
respirador semifacial
couro.
órgãos por exposição
para vapores
prolongada ou
orgânicos. Fornecer
repetida. Causa
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Heptano
(02.01.461)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Acetileno
(02.01.018)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Clorofórmio
(02.01.219)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

ACGIH
TWA=400ppm
STEL=500ppm

Asfixiante
simples

NR15 20ppm ou
94mg/m³
ACGIH
TWA=10ppm

Nível de
Ação

NA

Observações e
recomendações
luvas de proteção
(nitrílica ou
neoprene) e óculos
ou protetor facial.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador semifacial
para vapores
orgânicos. Fornecer
luvas de proteção
(nitrilo) e óculos ou
protetor facial.

NA

Recomenda-se a
utilização de
sistemas de
exaustão.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador semifacial
para vapores

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde
irritação na pele. Pode
causar sonolência ou
tonturas.

Luvas de
procedimento,
jaleco, máscara
e luvas de
couro.

Pode ser mortal por
ingestão e penetração
nas vias respiratórias.
Causa irritação na
pele. Pode causar
sonolência ou
tonturas.

Luvas de
procedimento,
jaleco, máscara
e luvas de
couro.

Gás asfixiante. Pode
levar à morte em
concentrações que
eliminem o oxigênio
da atmosfera.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
Tóxico se ingerido, em
luvas de
contato com a pele ou
procedimento,
se inalado. Causa
óculos de
dano aos órgãos.
segurança,
máscara, jaleco.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Fenol
(02.01.397)
(99.999)

Substância em
concentração
>= 10% - <20%
(v/v), presente
na manipulação
de corante
lactophenol.

Brometo de etídeo
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Análise
qualitativa

NR15 4ppm ou
15mg/m³
ACGIH
TWA=5ppm

NA

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites
de exposição
ocupacional.

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

orgânicos. Luvas de
PVA ou vinton.
Recomenda-se a
realização do
Nocivo se ingerido,
monitoramento de
em contato com a
exposição ao agente
Luvas de
pele ou se inalado.
químico, bem como
procedimento,
Causa queimadura
o fornecimento de
máscara, óculos
severa à pele e danos
luva de proteção
de proteção,
aos olhos. Suspeito de
(látex, neoprene ou
jaleco e
causar defeitos
PVC) e respirador
macacão para
genéticos. Pode
PFF2 para vapores
pulverização de
causar dano aos
orgânicos. Manter o
defensivos
órgãos através da
fornecimento de
agrícolas.
exposição repetida ou
macacão para
prolongada.
pulverização e óculos
de segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
Câmara de fluxo
químico, bem como
laminar, câmara
o fornecimento de
de exaustão,
Perigoso se ingerido.
respirador semifacial
luvas de
Fatal se inalado.
do tipo P2 como
procedimento,
Suspeito de causar
apoio a controles de
óculos de
defeitos genéticos.
engenharia. Se o
segurança,
respirador for o
máscara, jaleco.
único meio de
proteção, usa um
respirador de ar de
cobertura facial total.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Luvas de
procedimento,
jaleco, máscara
e luvas de
couro.

Gás asfixiante. Pode
levar à morte em
concentrações que
eliminem o oxigênio
da atmosfera.

Luvas de
procedimento,
jaleco, máscara
e luvas de
couro.

Nocivo por ingestão
ou inalação. Causa
irritação na pele.
Provoca lesões
oculares graves. Pode
causar irritação
respiratória.

NA

Doenças infecciosas e
infectocontagiosas

Luvas de borracha de
nitrilo e óculos de
proteção.

Químico

Nitrogênio líquido
(02.01.585)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea

Habitual

Químico

Lauril sulfato de
sódio
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Biológico

Agentes biológicos
infecciosos e
infectocontagiosos
(bactérias, vírus,
protozoários,
fungos, príons,
parasitas e outros)
(03.01.001)
(99.999)

Contato com
sangue, fluídos
e excreções de
animais

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

Asfixiante
simples

NA

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites
de exposição
ocupacional.

NA

Análise
qualitativa

NA

NA

Recomenda-se a
utilização de
sistemas de
exaustão.
Em condições
normais e bem
ventiladas, não é
necessário o uso de
respirador. Porém,
em recintos
fechados,
recomenda-se o
fornecimento de
respirador para
vapores orgânicos.
Fornecer protetor
facial e luvas de PVC.
Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas
longas e calçados
fechados. Fornecer
óculos e luvas de
segurança e
máscaras de
proteção.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Acidente

Objetos cortantes
e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias,
lâminas e
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Acidente

Queda de objetos
(05.01.014)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.

Risco

Ergonômico

Acidente

Legenda:

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

NA

Tipo de
exposição

Resultado

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

NA

NA

NA

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

NA

Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas
longas e calçados
fechados. Fornecer
óculos de segurança.

NA

Pode causar
perfurações, cortes e
arranhões.

NA

Recomenda-se o uso
de calçados fechados
e jaleco com manga
comprida

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas e
morte.

NA

Organizar os móveis
e utensílios, bem
como identificar e
consertar os
desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.74.

GSE 74: Laboratório de Ovinocultura
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

74 Laboratório de Ovinocultura
Professor Universitário
Professor Universitário
Atividades de aulas práticas: Coleta de amostras de sangue, urina, fezes e sêmen de animais; Manuseio de animais e contato com fluídos orgânicos dos animais; Limpeza de
equipamentos; Manejo de medicamentos; Tosquia; Castração; Descola (cauda); Atendimento a partos; Apara de cascos; Ordenha mecânica e manual; Preparo e aplicação de
medicamentos; Orientação de alunos e bolsistas nas diversas atividades do processo de análise das amostras.
01

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Biológico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Agentes biológicos
infecciosos e
infectocontagiosos
(bactérias, vírus,
protozoários,
fungos, príons,
parasitas e outros)
(03.01.001)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Tipo de
Forma de
exposição
Contato

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas
de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

59,9 dB(A)

85,0 dB(A) p/
8h diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação, dores
de cabeça, diminuição
da audição, problemas
do aparelho digestivo,
taquicardia, perigo de
infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

NA

Recomenda-se manter
o uso de jalecos com
mangas longas e
calçados fechados.
Fornecer óculos e luvas
de segurança e
máscaras de proteção.

NA

Doenças infecciosas e
infectocontagiosas

Contato com
sangue, fezes,
urina, sêmen e
outras secreções
animais

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Ergonômico

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Tipo de
Forma de
exposição
Contato

Postura sentada por
longos períodos
(04.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de
pisos, degraus
não identificados
escadas sem
corrimão

NA

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Observações e
recomendações
Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho
Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar
os desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas escadas

Medidas
de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros e
braços

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de mesmo
nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.75.

GSE 75: Laboratório de Patologia Aviária
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

75 Laboratório de Patologia Aviária
Professor Universitário
Professor Universitário
Recepção de aves doentes vivas; abate e necrópsia de aves; avaliação de amostras de tecidos bacteriológicos; isolamento bacteriano; realização de exames sorológicos (para
doença de Merek, Mycoplasma e Imunohistoquímicos); elaboração de amostras conservadas em recipientes com amônia quaternária; realização de análise de amostras de
água dos criadouros para coliformes.
02

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Brometo de etídeo
(02.01.999)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Atividades
administrativas

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

59,9 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

Não contém
substâncias com
valores limites
de exposição
ocupacional.

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da audição,
problemas do aparelho
digestivo, taquicardia,
perigo de infarto.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador semifacial
do tipo P2 como
apoio a controles de
engenharia. Se o
respirador for o
único meio de

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Perigoso se ingerido.
Fatal se inalado.
Suspeito de causar
defeitos genéticos.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Hidróxido de sódio
(02.01.490)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Formaldeído
(Formol)
(02.01.423)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

ACGIH
STEL=C2mg/m³

NR15 1,6ppm ou
2,3mg/m³
ACGIH
STEL=C0,3ppm

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
proteção, usa um
respirador de ar de
cobertura facial total.
Luvas de borracha de
nitrilo e óculos de
proteção.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
luva de proteção
(látex, neoprene ou
PVC) e respirador
PFF2 para vapores
orgânicos. Manter o
fornecimento de
macacão para
pulverização e
óculos de segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador
purificador de ar
para formol com
peça facial inteira, ou
peça semifacial com

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Luvas de
procedimento,
jaleco, máscara
e luvas de
couro.

Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves.

NA

Tóxico se ingerido, se
inalado e em contato
com a pele. Provoca
queimadura severa à
pele e dano aos olhos
e sistema nervoso
central (este por
exposição repetida ou
prolongada).
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ácido acético
(02.01.023)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NR15 8ppm ou
20mg/m³
ACGIH
TWA=10ppm
STEL=15ppm

ACGIH
TWA=0,2mg/m³

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
óculos à prova de
gás. Luva de
borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador
purificador de ar
para vapores
orgânicos com peça
facial inteira, ou peça
semifacial com
óculos à prova de
gás. Luva de
borracha natural
(látex), nitrílica ou
neoprene.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador facial
inteiro P1 para
particulados, ou
semifacial P1 com

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Câmara de
fluxo laminar,
câmara de
exaustão, luvas
de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Pode ser nocivo se
ingerido. Nocivo em
contato com a pele,
causa queimadura
severa à pele e dano
aos olhos (danos
oculares graves).
Quando inalado pode
causar sintomas
alérgicos, asma ou
dificuldades
respiratórias. Causa
dano aos órgãos:
sistema respiratório e
sangue.

luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco, capela
química.

Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Químico

Ácido fórmico
(02.01.040)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Biológico

Agentes biológicos
infecciosos e
infectocontagiosos
(bactérias, vírus,
protozoários,
fungos, príons,
parasitas e outros)
(03.01.001)
(99.999)

Contato com
sangue e
secreções
animais

Via aérea,
cutânea

Habitual

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Análise
qualitativa

NR15 4ppm ou
7mg/m³
ACGIH
TWA=5ppm
STEL=10ppm

NA

Análise
qualitativa

NA

NA

Observações e
recomendações
óculos a prova de
gás. Consultar a o
tipo de luvas para as
diferentes
concentrações.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador
purificador de ar
para vapores
orgânicos com peça
facial inteira, ou peça
semifacial com
óculos à prova de
gás. Luva de
borracha natural
(látex), neoprene ou
PVC.
Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas
longas e calçados
fechados. Fornecer
óculos e luvas de
segurança e
máscaras de
proteção.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Pode ser nocivo se
ingerido. Nocivo em
contato com a pele.
Causa queimadura
severa à pele e danos
oculares graves.
Quando inalado pode
causar sintomas
alérgicos, asma ou
dificuldades
respiratórias. Causa
dano aos órgãos:
sistema respiratório e
sangue.

NA

Doenças infecciosas e
infectocontagiosas
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Acidente

Objetos cortantes
e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias,
lâminas e
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Acidente

Queda de objetos
(05.01.014)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Acidente

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Risco

Ergonômico

Legenda:

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Habitual

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros e
braços

NA

Pode causar
perfurações, cortes e
arranhões.

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas e
morte.

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas
longas e calçados
fechados. Fornecer
óculos de segurança.
Recomenda-se o uso
de calçados
fechados e jaleco
com manga
comprida
Organizar os móveis
e utensílios, bem
como identificar e
consertar os
desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas
escadas

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.76.

GSE 76: Laboratório de Piscicultura e Apicultura
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

76 Laboratório de Psicultura e Apicultura
Professor Universitário
Professor Universitário
Realização de aulas práticas de Piscicultura; realização de projetos de pesquisa com peixes mantidos em tanques equipados; realização de tratamento da água e desinfecção
dos tanques com formol e hipoclorito de sódio; atividades de manutenção dos peixes e limpeza periódica dos tanques externos (lama); orientação de alunos de graduação
e de pós-graduação nas diversas atividades do processo de piscicultura. Manejo de abelhas; Captura de enxames; Manejo com furmigador.
02

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Formaldeído
(Formol)
(02.01.423)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Atividades
administrativas

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

59,9 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/
8h diárias
Dose(8)=100%

NR15 1,6ppm
ou 2,3mg/m³
ACGIH
STEL=C0,3ppm

Nível de Ação

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

Observações e
recomendações

NA

Medidas de
controle existentes

NA

Recomenda-se a realização
do monitoramento de
Luvas de
exposição ao agente
procedimento,
químico, bem como o
máscara, óculos de
fornecimento de respirador proteção, jaleco e
purificador de ar para
macacão para
formol com peça facial
pulverização de
inteira, ou peça semifacial
defensivos
com óculos à prova de gás.
agrícolas.
Luva de borracha natural

Possíveis danos à
saúde
Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.
Tóxico se ingerido,
se inalado e em
contato com a pele.
Provoca queimadura
severa à pele e dano
aos olhos e sistema
nervoso central (este
por exposição
repetida ou
prolongada).
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle existentes

Possíveis danos à
saúde

Câmara de fluxo
laminar, câmara de
exaustão, luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Nocivo se ingerido.
Provoca queimadura
severa à pele e
danos aos olhos.
Pode provocar
reações alérgicas na
pele. Quando
inalado pode
provocar sintomas
alérgicos, de asma
ou dificuldades
respiratórias.

(látex), nitrílica, neoprene
ou PVC.

Químico

Hipoclorito
de Sódio
(02.01.063)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
Postura de pé
por longos
Ergonômico
períodos
(04.01.003)
(99.999)
Biológico

Acidente

Legenda:

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

SE
Atividades
práticas nos
tanques

Desníveis de
pisos, degraus
não identificados
escadas sem
corrimão

Habitual

Análise
qualitativa

AIHA
STEL=2mg/m³

NA

Respirador semifacial P1
para particulados. Luva de
borracha natural (látex),
nitrílica, neoprene ou PVC.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Realizar pausas durante a
jornada de trabalho

NA

Problemas de
coluna, tendinite em
ombros e braços

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de
todas as áreas, inclusive
áreas externas. Colocar
corrimão nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.77.

GSE 77: Laboratório de Suinocultura
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

77 Laboratório de Suinocultura
Professor Universitário
Professor Universitário
Alimentação aos animais com ração previamente pesada; raspagem e destinação de dejetos com auxílio de empregados de empresa terceirizada; aplicação de vacinas e
medicamentos nos animais; acompanhamento e monitoramento de partos (recolher placenta, amarrar cordão umbilical); higienização mensal das baias com equipamento
lava jato, com hipoclorito de sódio e amônia quaternária; contenção de animais com comportamento alterado; orientação de alunos e bolsistas nas diversas atividades do
processo de análise das amostras. Orientação e ensinamento sobre coleta de sangue e contenção dos animais.
01

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Amônia
(02.01.088)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Atividades
administrativas

Ar

Substância
presente no
desengraxante
Iluminox
utilizado na
manutenção dos
veículos

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

59,9 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

NR-15 20ppm
ou 14mg/m³
ACGIH
TWA=25ppm
STEL=35ppm

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação, dores
de cabeça, diminuição da
audição, problemas do
aparelho digestivo,
taquicardia, perigo de
infarto.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de luva
nitrílica, respirador facial
inteiro ou semifacial para
amônia com óculos de
proteção à prova de
gases.

NA

Tóxico se inalado. Causa
queimaduras na pele e
lesões oculares graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Hipoclorito de
Sódio
(02.01.063)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Glutaraldeído
ativado e não
ativado
(02.01.452)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Cloro
(02.01.207)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

AIHA
STEL=2mg/m³

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
STEL=C0,05ppm

Habitual

NR15 0,8ppm ou
2,3mg/m³
Análise
ACGIH
qualitativa
TWA=0,5ppm
STEL=1ppm

Nível de Ação

NA

NA

NA

Observações e
recomendações

Respirador semifacial P1
para particulados. Luva
de borracha natural
(látex), nitrílica, neoprene
ou PVC.

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador purificador de
ar para vapores orgânicos
com peça facial inteira,
ou peça semifacial com
óculos à prova de gás,
ambos combinados com
filtro P1 para
particulados. Fornecer
luva de proteção (látex,
nitrílica ou PVC).
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador purificador de

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

NA

Nocivo se ingerido.
Provoca queimadura
severa à pele e danos aos
olhos. Pode provocar
reações alérgicas na pele.
Quando inalado pode
provocar sintomas
alérgicos, de asma ou
dificuldades respiratórias.

NA

Tóxico por ingestão. Fatal
se inalado. Causa
queimaduras na pele e
lesões oculares graves.
Pode causar uma reação
alérgica na pele. Pode
causar sintomas de
alergia ou asma ou
dificuldades respiratórias
se inalado. Pode causar
irritação respiratória.

NA

Provoca queimadura
severa à pele e danos aos
olhos, pode provocar
irritação das vias
respiratórias. Fatal se
inalado.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

Doenças
infectocontagiosas do
sistema respiratório e
gastrointestinais,
infecções bacterianas,
virais, por fungos e outros
microrganismos em
acidentes biológicos
(respingos e aspiração).

ar para gases ácidos com
peça facial inteira, ou
peça semifacial com
óculos à prova de gás.
Utilizar luvas de látex
natural.

Biológico

Parasitas de
fezes animais
e fluídos
corpóreos.

Sangue, fezes, e
outras secreções
animais.

Via aérea,
cutânea e
oral.

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

NA

Luvas de
procedimento,
botas
impermeáveis,
avental.

Ergonômico

Postura de pé
por longos
períodos
(04.01.003)
(99.999)

Atividades
práticas em aula

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Realizar pausas durante a
jornada de trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros e
braços

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de
pisos, degraus
não identificados
escadas sem
corrimão

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de
todas as áreas, inclusive
áreas externas. Colocar
corrimão nas escadas

NA

Riscos de pancadas e/ou
quedas de mesmo nível

Acidente

Legenda:

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.78.

GSE 78: Laboratório de Tecnologia de Alimentos
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

78 Laboratório de Tecnologia de Alimentos
Professor Universitário
Professor Universitário
Análise de alimentos para identificar a densidade, acidez, crioscopia em leite e determinação de fraude em alimentos (mel, queijo, leite); realização de aulas práticas com
estudantes de graduação; preparação de soluções ácidas, alcalinas e microbiológicas.
03

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Atividades
administrativas

Substância
Hidróxido de
presente no
sódio
desengraxante
(02.01.490) Iluminox utilizado
(99.999)
na manutenção
dos veículos

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

59,9 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

ACGIH
STEL=C2mg/m³

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo, taquicardia,
perigo de infarto.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador PFF1, luvas de
proteção (látex, nitrílica,
neoprene ou PVC), óculos
de segurança e vestuário
protetor adequado.

NA

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Ácido nítrico
(02.01.042)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=2ppm
STEL=4ppm

NA

Ácido
sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=0,2mg/m³

NA

Ácido
clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH
STEL=C2ppm

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
Câmara de fluxo
químico, bem como o
laminar, câmara
Causa queimaduras
fornecimento de
de exaustão, luvas
na pele e lesões
respirador com
de procedimento,
oculares graves. Fatal
suprimento de ar e facial
óculos de
se inalado.
inteira, capuz ou capacete.
segurança,
Luva de neoprene para
máscara, jaleco.
ácido nítrico 10%, 70% e
concentrado, exceto
fumegante.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
luvas de
químico, bem como o
procedimento,
Causa queimaduras
fornecimento de
máscara com filtro
na pele e lesões
respirador facial inteiro P1
químico, jaleco,
oculares graves.
para particulados, ou
capela química.
semifacial P1 com óculos
a prova de gás. Consultar
a o tipo de luvas para as
diferentes concentrações.
Recomenda-se a
Tóxico se ingerido ou
realização do
Capela de fluxo
inalado, provoca
monitoramento de
laminar com Raios queimadura severa à
exposição ao agente
UV, máscara,
pele e dano aos olhos
químico, bem como o
touca, jaleco
(lesões oculares
fornecimento de
(particular), propé. graves) e danos aos
respirador semifacial para
pulmões, se inalado.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Acetona
(02.01.020)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Clorofórmio
(02.01.219)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Ácido láctico
(02.01.999)
(99.999)

Substância em
concentração >=
10% - <20% (v/v),
presente na
manipulação de
corante
lactophenol.

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Via cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NR15 780ppm
1870mg/m³
ACGIH
TWA=(500ppm,
1186mg/m³)
STEL=(750ppm,
1780mg/m³)

NR15 20ppm ou
94mg/m³
ACGIH
TWA=10ppm

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

Nível de Ação

NA

NA

NA

Observações e
recomendações
gases ácidos. Luva de
borracha natural (látex),
nitrílica, neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
fornecer respirador PFF2
para vapores orgânicos,
luvas de proteção (látex
ou neoprene) e manter o
fornecimento de óculos e
macacão para defensivos.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial para
vapores orgânicos. Luvas
de PVA ou vinton.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de luvas de
proteção (látex, nitrílica,
neoprene ou PVC), e
respirador semifacial para

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e macacão
para pulverização
de defensivos
agrícolas.

Provoca irritação
ocular grave. Pode
causar sonolência ou
tonturas.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão, luvas
de procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Tóxico se ingerido,
em contato com a
pele ou se inalado.
Causa dano aos
órgãos.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e macacão
para pulverização
de defensivos
agrícolas.

Causa irritação na
pele. Provoca lesões
oculares graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Fenol
(02.01.397)
(99.999)

Substância em
concentração >=
10% - <20% (v/v),
presente na
manipulação de
corante
lactophenol.

Brometo de
etídio
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Limite de
Tolerância

Análise
qualitativa

NR15 4ppm ou
15mg/m³
ACGIH
TWA=5ppm

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

Nível de Ação

NA

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

vapores orgânicos. Manter
o fornecimento de
macacão para
pulverização e óculos de
segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
Luvas de
exposição ao agente
procedimento,
químico, bem como o
máscara, óculos
fornecimento de luva de
de proteção,
proteção (látex, neoprene
jaleco e macacão
ou PVC) e respirador PFF2
para pulverização
para vapores orgânicos.
de defensivos
Manter o fornecimento de
agrícolas.
macacão para
pulverização e óculos de
segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
Câmara de fluxo
químico, bem como o
laminar, câmara
fornecimento de
de exaustão, luvas
respirador semifacial do
de procedimento,
tipo P2 como apoio a
óculos de
controles de engenharia.
segurança,
Se o respirador for o
máscara, jaleco.
único meio de proteção,
usa um respirador de ar
de cobertura facial total.
Luvas de borracha de

Possíveis danos à
saúde

Nocivo se ingerido,
em contato com a
pele ou se inalado.
Causa queimadura
severa à pele e danos
aos olhos. Suspeito
de causar defeitos
genéticos. Pode
causar dano aos
órgãos através da
exposição repetida
ou prolongada.

Perigoso se ingerido.
Fatal se inalado.
Suspeito de causar
defeitos genéticos.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Agente

Heptano
(02.01.461)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Hexano
(02.01.473)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Benzeno
(02.01.114)
(99.999)

Substância em
concentração ≤
0,1 (%) (v/v),
presente na

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

ACGIH
TWA=400ppm
STEL=500ppm

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=50ppm

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=0,5ppm
STEL=2,5ppm

Nível de Ação

NA

Observações e
recomendações
nitrilo e óculos de
proteção.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial para
vapores orgânicos.
Fornecer luvas de
proteção (nitrilo) e óculos
ou protetor facial.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Luvas de
procedimento,
jaleco, máscara e
luvas de couro.

Pode ser mortal por
ingestão e
penetração nas vias
respiratórias. Causa
irritação na pele.
Pode causar
sonolência ou
tonturas.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial para
vapores orgânicos.
Fornecer luvas de
proteção (nitrílica ou
neoprene) e óculos ou
protetor facial.

Luvas de
procedimento,
jaleco, máscara e
luvas de couro.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o

Luvas de
procedimento,
jaleco, máscara e
luvas de couro.

Pode ser mortal por
ingestão e
penetração nas vias
respiratórias. Suspeito
de prejudicar a
fertilidade. Pode
causar danos aos
órgãos por exposição
prolongada ou
repetida. Causa
irritação na pele.
Pode causar
sonolência ou
tonturas.
Pode ser mortal por
ingestão e
penetração nas vias
respiratórias. Causa
irritação na pele.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Agente

Éter etílico
(02.01.289)
(99.999)

Químico

Acetileno
(02.01.018)
(99.999)

Químico

Nitrogênio
líquido
(02.01.585)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
manipulação do
Hexano.

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos
Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos
Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

fornecimento de
respirador semifacial para
vapores orgânicos.
Fornecer luvas de
proteção (nitrílica ou
neoprene) e óculos ou
protetor facial.

Via aérea,
cutânea

Via aérea

Via aérea

Habitual

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

NR15
310ppm ou
940mg/m³
ACGIH
TWA=400ppm
STEL=500ppm

Análise
Asfixiante simples
qualitativa

Análise
Asfixiante simples
qualitativa

Possíveis danos à
saúde
Provoca irritação
ocular grave. Pode
causar defeitos
genéticos. Pode
causar câncer. Causa
danos aos órgãos por
exposição
prolongada ou
repetida.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial para
vapores orgânicos, luva de
proteção (nitrílica) e
óculos de segurança.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão, luvas
de procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Provoca irritação
ocular grave.

NA

Recomenda-se a
utilização de sistemas de
exaustão.

Luvas de
procedimento,
jaleco, máscara e
luvas de couro.

Gás asfixiante. Pode
levar à morte em
concentrações que
eliminem o oxigênio
da atmosfera.

NA

Recomenda-se a
utilização de sistemas de
exaustão.

Luvas de
procedimento,
jaleco, máscara e
luvas de couro.

Gás asfixiante. Pode
levar à morte em
concentrações que
eliminem o oxigênio
da atmosfera.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
reagentes
químicos

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Em condições normais e
bem ventiladas, não é
necessário o uso de
respirador. Porém, em
recintos fechados,
recomenda-se o
fornecimento de
respirador para vapores
orgânicos. Fornecer
protetor facial e luvas de
PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial para
vapores orgânicos, óculos
de segurança, luvas de
proteção de látex, nitrílica,
neoprene ou pvc.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Luvas de
procedimento,
jaleco, capela
química.

Nocivo por ingestão
ou inalação. Causa
irritação na pele.
Provoca lesões
oculares graves. Pode
causar irritação
respiratória.

NA

Causa irritação na
pele. Causa graves
lesões oculares.
Nocivo por inalação.
Pode causar irritação
respiratória.

Químico

Lauril sulfato
de sódio
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Álcool
amílico
(Pentanol)
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea

Habitual

Análise
qualitativa

AIHA
TLV=100ppm

NA

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

Biológico

Ergonômico

SE
(09.01.001)
(99.999)
Postura
sentada por
longos
períodos
(04.01.002)

Atividades
administrativas
sentadas

Via aérea

NA

Habitual

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

NA

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de
todas as áreas, inclusive
áreas externas. Colocar
corrimão nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

(99.999)

Acidente

Legenda:

Arranjo
físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de
pisos, degraus
não identificados
escadas sem
corrimão

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.79.

GSE 79: Fábrica de Rações
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções

Descrição sucinta das
atividades

Nº de expostos

79 Fábrica de Rações
Professor Universitário
Professor Universitário
Higienização e sanitização do ambiente e equipamentos de trabalho, incluindo os boxes de confinamento dos animais; ordenha do gado leiteiro; higienização e inspeção da
úbere dos animais; realização inspeção dos animais e diagnóstico de doenças; administração de medicamentos aos animais; realização de testes de reprodução animal; coleta
de amostras de leite, sangue e fezes para experimentos; operação e controle de equipamentos de ordenha mecânica e sistema de homogeneização; condução de animais
dos galpões para inspeção, alimentação e ordenha; alimentação de animais confinados; realização de partos e pequenas cirurgias de animais; drenagem de abscessos de
úberes; coleta e destinação de dejetos de animais; mistura de insumos e suplementos minerais e vegetais no equipamento de moagem; operação do equipamento de
moagem; ensacamento de ração; limpeza de terreno de áreas de pastagem; cultivo de pastagem incluindo adubação e esterco; pulverização de plantações. Orientação de
alunos na execução de tarefas relacionadas ao manejo de animais.
01

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas

Ácido
peracético
(02.01.044)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Ar

Via aérea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

59,9 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

ACGIH
STEL=0,4ppm
(Fração inalável
por vapor)

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

NA

Recomenda-se a realização
do monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de respirador
purificador de ar para
vapores orgânicos e gases
ácidos com peça facial

NA

Possíveis danos à saúde
Cansaço, irritação, dores
de cabeça, diminuição
da audição, problemas
do aparelho digestivo,
taquicardia, perigo de
infarto.
Perigoso se ingerido.
Nocivo em contacto
com a pele. Nocivo por
inalação. Causa
queimaduras na pele e
lesões oculares graves.
Pode causar irritação
respiratória.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

NA

Causa danos oculares
graves.

Doenças
infectocontagiosas do
sistema respiratório e
gastrointestinais,
infecções bacterianas,
virais, por fungos e
outros microrganismos
em acidentes biológicos
(respingos de fluídos).

inteira, ou peça semifacial
com óculos à prova de gás.
Usar luvas de látex somente
para proteção contra
respingos; não manipular
diretamente o produto.

Químico

Biológico

Ergonômico

Acidente

Glifosato
(02.01.999)
(99.999)

Vírus,
Bactérias,
Fungos,
Parasitas

Postura de
pé por
longos
períodos
(04.01.003)
(99.999)
Arranjo
físico
inadequado
(05.01.005)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea

Habitual

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites
qualitativa
de exposição
ocupacional.

NA

Recomenda-se o uso de
respiradores semifaciais
PFF2, óculos de segurança
e luvas de proteção.

Sangue, fezes,
urina, leite e
outras secreções
animais.

Via aérea,
cutânea e
oral.

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

NA

Luvas de
procedimento,
máscara
semifacial,
jaleco, botas
impermeáveis.

Atividades
práticas em aula

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Realizar pausas durante a
jornada de trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros e
braços

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de

NA

Riscos de pancadas e/ou
quedas de mesmo nível

Desníveis de
pisos, degraus
não identificados

NA

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente
(99.999)

Legenda:

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

todas as áreas, inclusive
áreas externas. Colocar
corrimão nas escadas

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.80.

GSE 80: Gado Leiteiro
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções

Descrição sucinta das
atividades

Nº de expostos

80 Gado Leiteiro
Professor Universitário
Professor Universitário
Higienização e sanitização do ambiente e equipamentos de trabalho, incluindo os boxes de confinamento dos animais; ordenha do gado leiteiro; higienização e inspeção da
úbere dos animais; realização inspeção dos animais e diagnóstico de doenças; administração de medicamentos aos animais; realização de testes de reprodução animal; coleta
de amostras de leite, sangue e fezes para experimentos; operação e controle de equipamentos de ordenha mecânica e sistema de homogeneização; condução de animais
dos galpões para inspeção, alimentação e ordenha; alimentação de animais confinados; realização de partos e pequenas cirurgias de animais; drenagem de abscessos de
úberes; coleta e destinação de dejetos de animais; mistura de insumos e suplementos minerais e vegetais no equipamento de moagem; operação do equipamento de
moagem; ensacamento de ração; limpeza de terreno de áreas de pastagem; cultivo de pastagem incluindo adubação e esterco; pulverização de plantações. Orientação de
alunos na execução de tarefas relacionadas ao manejo de animais.
01

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas

Ácido
peracético
(02.01.044)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Ar

Via aérea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

59,9 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

ACGIH
STEL=0,4ppm
(Fração inalável
por vapor)

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

NA

Recomenda-se a realização
do monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de respirador
purificador de ar para
vapores orgânicos e gases
ácidos com peça facial

NA

Possíveis danos à saúde
Cansaço, irritação, dores
de cabeça, diminuição
da audição, problemas
do aparelho digestivo,
taquicardia, perigo de
infarto.
Perigoso se ingerido.
Nocivo em contacto
com a pele. Nocivo por
inalação. Causa
queimaduras na pele e
lesões oculares graves.
Pode causar irritação
respiratória.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

NA

Causa danos oculares
graves.

Doenças
infectocontagiosas do
sistema respiratório e
gastrointestinais,
infecções bacterianas,
virais, por fungos e
outros microrganismos
em acidentes biológicos
(respingos de fluídos).

inteira, ou peça semifacial
com óculos à prova de gás.
Usar luvas de látex somente
para proteção contra
respingos; não manipular
diretamente o produto.

Químico

Biológico

Ergonômico

Acidente

Glifosato
(02.01.999)
(99.999)

Vírus,
Bactérias,
Fungos,
Parasitas

Postura de
pé por
longos
períodos
(04.01.003)
(99.999)
Arranjo
físico
inadequado
(05.01.005)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea

Habitual

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites
qualitativa
de exposição
ocupacional.

NA

Recomenda-se o uso de
respiradores semifaciais
PFF2, óculos de segurança
e luvas de proteção.

Sangue, fezes,
urina, leite e
outras secreções
animais.

Via aérea,
cutânea e
oral.

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

NA

Luvas de
procedimento,
máscara
semifacial,
jaleco, botas
impermeáveis.

Atividades
práticas em aula

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Realizar pausas durante a
jornada de trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros e
braços

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de

NA

Riscos de pancadas e/ou
quedas de mesmo nível

Desníveis de
pisos, degraus
não identificados

NA

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente
(99.999)

Legenda:

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

todas as áreas, inclusive
áreas externas. Colocar
corrimão nas escadas

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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Departamento de Solos e Recursos
Naturais
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15.81.

GSE 81: Laboratório de Análise de Solos e Calcário (Rotina)
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

81 Laboratório de Análise de Solos e Calcário (Rotina)
Professor Universitário
Professor Universitário
Recepção e catalogação de amostras de solos; Disseminação de fertilidade do solo; Disseminação de PRT (poder de neutralização e reação dos calcários); Emissão de laudos
de solo para público externo; Preparo de soluções ácidas e básicas para análise química do solo para público externo e para alunos de graduação e pós-graduação; Coleta
em campo de amostras de solo para análise; Ministrar aulas práticas aos alunos do curso de Agronomia e condução de pesquisa científica na pós graduação;
01

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Acetona
(02.01.020)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Atividades
administrativas

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

52,1 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

NR15 780ppm
1870mg/m³
ACGIH
TWA=(500ppm,
1186mg/m³)
STEL=(750ppm,
1780mg/m³)

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
fornecer respirador
PFF2 para vapores
orgânicos, luvas de
proteção (látex ou
neoprene) e manter o

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Provoca irritação
ocular grave. Pode
causar sonolência ou
tonturas.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Ácido nítrico
(02.01.042)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Químico

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de

Via aérea,
cutânea

Químico

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH
STEL=C2ppm

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=2ppm
STEL=4ppm

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=0,2mg/m³

Nível de
Ação

NA

NA

NA

Observações e
recomendações
fornecimento de óculos
e macacão para
defensivos.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para gases ácidos. Luva
de borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador com
suprimento de ar e
facial inteira, capuz ou
capacete. Luva de
neoprene para ácido
nítrico 10%, 70% e
concentrado, exceto
fumegante.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Tóxico se ingerido ou
inalado, provoca
queimadura severa à
pele e dano aos
olhos (lesões
oculares graves) e
danos aos pulmões,
se inalado.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves. Fatal
se inalado.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Peróxido de
hidrogênio
>=70%
(02.01.641)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Clorofórmio
(02.01.219)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Limite de
Tolerância

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=1ppm

Análise
qualitativa

NR15 20ppm ou
94mg/m³
ACGIH
TWA=10ppm

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
químico, bem como o
fornecimento de
respirador facial inteiro
P1 para particulados,
ou semifacial P1 com
óculos a prova de gás.
Consultar a o tipo de
luvas para as diferentes
concentrações.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador purificador
de ar para vapores
orgânicos com peça
facial inteira, ou peça
semifacial com óculos à
prova de gás, luva de
borracha natural (látex),
nitrílica, neoprene ou
PVC. Manter o
fornecimento de
macacão para
pulverização.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

jaleco e
macacão para
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e
macacão para
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Perigoso se ingerido.
Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.
Prejudicial se inalado.
Pode causar irritação
respiratória.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,

Tóxico se ingerido,
em contato com a
pele ou se inalado.
Causa dano aos
órgãos.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
reagentes
químicos

Ácido perclórico
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Álcool metílico
(Metanol)
(02.01.077)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Habitual

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

Habitual

NR15
156ppm ou
200mg/m³
(ocorre absorção
pela pele)
ACGIH
TWA=200ppm
STEL=250ppm

Análise
qualitativa

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
fornecimento de
respirador semifacial
para vapores
orgânicos. Luvas de
PVA ou vinton.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para vapores orgânicos
e gases ácidos, luva
nitrílica, neoprene ou
PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
com suprimento de ar
(vida útil para
respirador semifacial
para VO). Fornecer
luvas de proteção
(látex, nitrílica,
neoprene ou PVC),
óculos de segurança e
avental.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e
macacão para
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Perigoso se ingerido.
Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.
Pode causar danos
aos órgãos por
exposição
prolongada ou
repetida.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Tóxico se inalado.
Tóxico em contato
com a pele. Tóxico
por ingestão. Causa
dano aos órgãos.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Dicromato de
potássio
(02.01.999)
(99.999)

Álcool etílico
(Etanol)
(02.01.069)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Limite de
Tolerância

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

Análise
Ocasional
qualitativa

NR15 780ppm
ou 1480mg/m³
ACGIH
STEL=1000ppm

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

NA

Recomenda-se
manipular o produto
em local com boa
ventilação natural ou
mecânica (capela de
exaustão), de forma a
manter a concentração
de vapores/poeiras
inferior ao limite de
tolerância. Utilizar luvas
de proteção, óculos de
segurança e respirador
semifacial do tipo P2.

NA

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para vapores
orgânicos. Luva de
borracha natural (látex),

NA

Possíveis danos à
saúde
Tóxico por ingestão,
nocivo em contato
com a pele, fatal por
inalação, causa
queimaduras na pele
e lesões oculares
graves, pode causar
reação alérgica da
pele, sintomas de
alergia ou asma ou
dificuldades
respiratórias se
inalado, irritação
respiratória, defeitos
genéticos, câncer,
pode prejudicar a
fertilidade ou o feto,
causar danos aos
órgãos por exposição
prolongada ou
repetida.
Provoca irritação
ocular grave, danos
ao fígado e ao
sistema nervoso
central (por
exposição repetida
ou prolongada, se
ingerido). Pode
provocar defeitos
genéticos, irritação
das vias respiratórias,
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

nitrílica, neoprene ou
PVC.

Biológico

SE (09.01.001)
(99.999)
Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

SE

SE

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Acidente

Objetos
cortantes e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias,
lâminas e
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Acidente

Queda de
objetos
(05.01.014)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

Ergonômico

Acidente

Legenda:

NA

NA

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

SE

NA

NA

NA

NA

Possíveis danos à
saúde
sonolência e
vertigem. Pode
prejudicar a
fertilidade ou o feto
se ingerido.

SE

SE

SE

SE

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

NA

Recomenda-se manter
o uso de jalecos com
mangas longas e
calçados fechados.
Fornecer óculos de
segurança.

NA

Pode causar
perfurações, cortes e
arranhões.

NA

Recomenda-se o uso
de calçados fechados e
jaleco com manga
comprida

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas e
morte.

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar
os desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA: Não Aplicado
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15.82.

GSE 82: Laboratório de Análise Física do Solo (Rotina)
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

82 Laboratório de Análise Física do Solo (Rotina)
Professor Universitário; Técnico Universitário de Suporte
Professor Universitário; Técnico de Laboratório
Técnico de Laboratório: Recepção e catalogação de amostras de solo; Preparo de soluções ácidas e básicas para uso no laboratório em avaliações de granulometria de solo;
Organização burocrática do laboratório; Limpeza e esterilização de materiais (equipamentos e vidrarias) para realização das análises; Limpeza e organização geral do
laboratório; Auxílio em aulas práticas de laboratório para os acadêmicos. Professor: Realização de procedimentos de análise física do solo; Realização experimentos de
granulometria (textura do solo); Preparo de amostras de solo para testagem (moagem do solo); Preparo de soluções ácidas; Ministrar aulas práticas aos alunos do curso de
Agronomia e condução de pesquisa científica na pós-graduação; Coleta de amostras de solo e aulas práticas em campo.
02

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas

Ácido acético
(02.01.023)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

52,1 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

NR15 8ppm ou
20mg/m³
ACGIH
TWA=10ppm
STEL=15ppm

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador purificador
de ar para vapores

Capela de fluxo
laminar com
Raios UV,
máscara, touca,
jaleco
(particular),
propé.

Possíveis danos à
saúde
Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.
Pode ser nocivo se
ingerido. Nocivo em
contato com a pele,
causa queimadura
severa à pele e dano
aos olhos (danos
oculares graves).
Quando inalado
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

orgânicos com peça
facial inteira, ou peça
semifacial com óculos à
prova de gás. Luva de
borracha natural (látex),
nitrílica ou neoprene.

Químico

Químico

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH
STEL=C2ppm

ACGIH
TWA=0,2mg/m³

NA

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para gases ácidos. Luva
de borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador facial inteiro
P1 para particulados,
ou semifacial P1 com
óculos a prova de gás.
Consultar a o tipo de
luvas para as diferentes
concentrações.

Possíveis danos à
saúde
pode causar
sintomas alérgicos,
asma ou dificuldades
respiratórias. Causa
dano aos órgãos:
sistema respiratório e
sangue.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e
macacão para
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Tóxico se ingerido ou
inalado, provoca
queimadura severa à
pele e dano aos
olhos (lesões
oculares graves) e
danos aos pulmões,
se inalado.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e
macacão para
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Peróxido de
hidrogênio
>=70%
(02.01.641)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Álcool metílico
(Metanol)
(02.01.077)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Limite de
Tolerância

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=1ppm

Análise
qualitativa

NR15
156ppm ou
200mg/m³
(ocorre absorção
pela pele)
ACGIH
TWA=200ppm
STEL=250ppm

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador purificador
de ar para vapores
orgânicos com peça
facial inteira, ou peça
semifacial com óculos à
prova de gás, luva de
borracha natural (látex),
nitrílica, neoprene ou
PVC. Manter o
fornecimento de
macacão para
pulverização.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
com suprimento de ar
(vida útil para
respirador semifacial
para VO). Fornecer
luvas de proteção
(látex, nitrílica,
neoprene ou PVC),

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e
macacão para
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Perigoso se ingerido.
Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.
Prejudicial se inalado.
Pode causar irritação
respiratória.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Tóxico se inalado.
Tóxico em contato
com a pele. Tóxico
por ingestão. Causa
dano aos órgãos.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

óculos de segurança e
avental.

Químico

Químico

Dicromato de
potássio
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Álcool etílico
(Etanol)
(02.01.069)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Habitual

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

Análise
Ocasional
qualitativa

NR15 780ppm
ou 1480mg/m³
ACGIH
STEL=1000ppm

NA

Recomenda-se
manipular o produto
em local com boa
ventilação natural ou
mecânica (capela de
exaustão), de forma a
manter a concentração
de vapores/poeiras
inferior ao limite de
tolerância. Utilizar luvas
de proteção, óculos de
segurança e respirador
semifacial do tipo P2.

NA

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para vapores
orgânicos. Luva de

NA

Tóxico por ingestão,
nocivo em contato
com a pele, fatal por
inalação, causa
queimaduras na pele
e lesões oculares
graves, pode causar
reação alérgica da
pele, sintomas de
alergia ou asma ou
dificuldades
respiratórias se
inalado, irritação
respiratória, defeitos
genéticos, câncer,
pode prejudicar a
fertilidade ou o feto,
causar danos aos
órgãos por exposição
prolongada ou
repetida.
Provoca irritação
ocular grave, danos
ao fígado e ao
sistema nervoso
central (por
exposição repetida
ou prolongada, se
ingerido). Pode
provocar defeitos
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

borracha natural (látex),
nitrílica, neoprene ou
PVC.

Biológico

Ergonômico

SE (09.01.001)
(99.999)
Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Acidente

Objetos
cortantes e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Acidente

Queda de
objetos
(05.01.014)
(99.999)

Acidente

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

SE

SE

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Durante a
manipulação de
vidrarias,
lâminas e
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.
Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

NA

NA

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

SE

NA

NA

NA

NA

Possíveis danos à
saúde
genéticos, irritação
das vias respiratórias,
sonolência e
vertigem. Pode
prejudicar a
fertilidade ou o feto
se ingerido.

SE

SE

SE

SE

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

NA

Recomenda-se manter
o uso de jalecos com
mangas longas e
calçados fechados.
Fornecer óculos de
segurança.

NA

Pode causar
perfurações, cortes e
arranhões.

NA

Recomenda-se o uso
de calçados fechados e
jaleco com manga
comprida

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas e
morte.

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar
os desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

externas. Colocar
corrimão nas escadas
Legenda:

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.83.

GSE 83: Laboratório de Biologia Molecular Microbiana
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

83 Laboratório de Biologia Molecular Microbiana
Professor Universitário
Professor Universitário
Realização de procedimentos de microbiologia de fixação do nitrogênio; Preparo de soluções ácidas e básicas; Preparo de meios de cultura (fungos e bactérias); Realização
experimentos de pesquisa na área de solos em campo e laboratório; Coleta de amostras de solo em campo; Ministrar aulas práticas aos alunos do curso de Agronomia e
Engenharia Florestal e condução de pesquisa científica na pós-graduação.
01

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Ácido bórico
(02.01.999)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Atividades
administrativas

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

52,1 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

2 mg/m³
(fração inalável)

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação, dores
de cabeça, diminuição
da audição, problemas
do aparelho digestivo,
taquicardia, perigo de
infarto.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
PFF2 para gases ácidos,
luvas de borracha
natural (látex) ou PVC.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e macacão
para pulverização
de defensivos
agrícolas.

Pode prejudicar a
fertilidade ou o feto.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Químico

Agente

Hidróxido de
sódio
(02.01.490)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Hidróxido de
Potássio
(02.01.489)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Dicromato de
potássio
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

ACGIH
STEL=C2mg/m³

ACGIH
STEL=C2mg/m³

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de luva
de proteção (látex,
neoprene ou PVC) e
respirador PFF2 para
vapores orgânicos.
Manter o fornecimento
de macacão para
pulverização e óculos
de segurança.

Capela de fluxo
laminar com
Raios UV,
máscara, touca,
jaleco (particular),
propé.

Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves.

NA

Fornecer respirador
PFF1, luvas de proteção
(látex, nitrílica,
neoprene ou vinil), e
óculos de segurança

NA

NA

Recomenda-se
manipular o produto
em local com boa
ventilação natural ou
mecânica (capela de
exaustão), de forma a
manter a concentração
de vapores/poeiras

NA

Os efeitos do contato
ou da inalação podem
não ser sentidos de
imediato. A inalação,
ingestão ou contato
com a pele podem
causar lesões graves ou
morte. O fogo pode
produzir gases irritantes
corrosivos e/ou tóxicos.
Tóxico por ingestão,
nocivo em contato com
a pele, fatal por
inalação, causa
queimaduras na pele e
lesões oculares graves,
pode causar reação
alérgica da pele,
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

inferior ao limite de
tolerância. Utilizar luvas
de proteção, óculos de
segurança e respirador
semifacial do tipo P2.

Químico

Permanganato
de potássio
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Biológico

Bactérias e
fungos

Solos
contaminados

Via cutânea

Ergonômico

Postura
sentada por
longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas
sentadas

Acidente

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

NA

NA

Habitual

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

NA

Possíveis danos à saúde
sintomas de alergia ou
asma ou dificuldades
respiratórias se inalado,
irritação respiratória,
defeitos genéticos,
câncer, pode prejudicar
a fertilidade ou o feto,
causar danos aos órgãos
por exposição
prolongada ou repetida.

NA

Recomenda-se o uso de
óculos ampla visão,
vestimenta fechada,
luvas de proteção
conforme indicado na
FISPQ e respirador
semifacial do tipo PFF2.

NA

Nocivo por ingestão,
causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves.

NA

NA

Luvas de
procedimento, e
jaleco.

Dermatites

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a jornada
de trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros e
braços

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar
os desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas externas.

NA

Riscos de pancadas e/ou
quedas de mesmo nível
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

Colocar corrimão nas
escadas
Legenda:

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.84.

GSE 84: Laboratório de Ecologia do Solo
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

84 Laboratório de Ecologia do Solo
Professor Universitário
Professor Universitário
Preparo de soluções ácidas e básicas para os ensaios de laboratório; Realização de procedimentos de avaliação eco - toxicológica de agrotóxicos, resíduos animais, metais
pesados, lodos industriais e dos solos em geral; Realização de procedimentos de pesquisa de biodiversidade do solo; Isolamento de microrganismos (fungos e bactérias) do
solo; Análise de indicadores da qualidade do solo; Realização de aulas práticas com alunos do CAV e condução de projetos de pesquisa junto aos pós-graduandos.
01

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Acetona
(02.01.020)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Atividades
administrativas

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

52,1 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

NR15 780ppm
1870mg/m³
ACGIH
TWA=(500ppm,
1186mg/m³)
STEL=(750ppm,
1780mg/m³)

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação, dores
de cabeça, diminuição
da audição, problemas
do aparelho digestivo,
taquicardia, perigo de
infarto.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
fornecer respirador
PFF2 para vapores
orgânicos, luvas de
proteção (látex ou
neoprene) e manter
o fornecimento de

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Provoca irritação ocular
grave. Pode causar
sonolência ou tonturas.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ácido acético
(02.01.023)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NR15 8ppm ou
20mg/m³
ACGIH
TWA=10ppm
STEL=15ppm

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH
STEL=C2ppm

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
óculos e macacão
para defensivos.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador
purificador de ar para
vapores orgânicos
com peça facial
inteira, ou peça
semifacial com
óculos à prova de
gás. Luva de
borracha natural
(látex), nitrílica ou
neoprene.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador semifacial
para gases ácidos.
Luva de borracha
natural (látex),
nitrílica, neoprene ou
PVC.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

Capela de fluxo
laminar com
Raios UV,
máscara, touca,
jaleco
(particular),
propé.

Pode ser nocivo se
ingerido. Nocivo em
contato com a pele,
causa queimadura
severa à pele e dano aos
olhos (danos oculares
graves). Quando inalado
pode causar sintomas
alérgicos, asma ou
dificuldades
respiratórias. Causa
dano aos órgãos:
sistema respiratório e
sangue.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e
macacão para
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Tóxico se ingerido ou
inalado, provoca
queimadura severa à
pele e dano aos olhos
(lesões oculares graves)
e danos aos pulmões, se
inalado.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ácido fosfórico
(02.01.038)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Ácido nítrico
(02.01.042)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Ácido perclórico
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

ACGIH
TWA=1mg/m³
STEL=3mg/m³

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=2ppm
STEL=4ppm

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites
de exposição
ocupacional.

Nível de
Ação

NA

NA

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

Respirador facial
inteiro P2 para
particulados. Luva
nitrílica, neoprene ou
PVC.

Luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco
(particular),
capela de
exaustão de
gases.

Pode ser fatal se
ingerido e penetrar nas
vias respiratórias, causa
queimaduras na pele e
danos aos olhos,
provoca irritação à pele,
causa lesão ocular grave
e pode causar irritação
das vias respiratórias.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves. Fatal se inalado.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e
macacão para
pulverização de

Perigoso se ingerido.
Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves. Pode causar
danos aos órgãos por
exposição prolongada
ou repetida.

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador com
suprimento de ar e
facial inteira, capuz
ou capacete. Luva de
neoprene para ácido
nítrico 10%, 70% e
concentrado, exceto
fumegante.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador semifacial
para vapores
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Álcool etílico
(Etanol)
(02.01.069)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

ACGIH
TWA=0,2mg/m³

NR15 780ppm
ou 1480mg/m³
ACGIH
STEL=1000ppm

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
orgânicos e gases
ácidos, luva nitrílica,
neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador facial
inteiro P1 para
particulados, ou
semifacial P1 com
óculos a prova de
gás. Consultar a o
tipo de luvas para as
diferentes
concentrações.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição, bem
como o fornecimento
de respirador
semifacial para
vapores orgânicos e
luva de borracha
natural (látex),
nitrílica, neoprene ou
PVC.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

defensivos
agrícolas.

Capela de fluxo
laminar com
Raios UV,
máscara, touca,
jaleco
(particular),
propé.

Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e
macacão para
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Provoca irritação ocular
grave, danos ao fígado e
ao sistema nervoso
central (por exposição
repetida ou prolongada,
se ingerido). Pode
provocar defeitos
genéticos, irritação das
vias respiratórias,
sonolência e vertigem.
Pode prejudicar a
fertilidade ou o feto se
ingerido.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Clorofórmio
(02.01.219)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Formaldeído
(Formol)
(02.01.423)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Peróxido de
hidrogênio
>=70%
(02.01.641)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e

Químico

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NR15 20ppm ou
94mg/m³
ACGIH
TWA=10ppm

NR15 1,6ppm ou
2,3mg/m³
ACGIH
STEL=C0,3ppm

ACGIH
TWA=1ppm

Nível de
Ação

NA

NA

NA

Observações e
recomendações
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador semifacial
para vapores
orgânicos. Luvas de
PVA ou vinton.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador
purificador de ar para
formol com peça
facial inteira, ou peça
semifacial com
óculos à prova de
gás. Luva de
borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Tóxico se ingerido, em
contato com a pele ou
se inalado. Causa dano
aos órgãos.

luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco, capela
química.

Tóxico se ingerido, se
inalado e em contato
com a pele. Provoca
queimadura severa à
pele e dano aos olhos e
sistema nervoso central
(este por exposição
repetida ou prolongada).

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e
macacão para

Perigoso se ingerido.
Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves. Prejudicial se
inalado. Pode causar
irritação respiratória.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
reagentes
químicos

Químico

Hidróxido de
sódio
(02.01.490)
(99.999)

Substância
presente no
desengraxante
Iluminox
utilizado na
manutenção
dos veículos

Químico

Cloreto de
potássio
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Limite de
Tolerância

Análise
qualitativa

ACGIH
STEL=C2mg/m³

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites
de exposição
ocupacional.

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
respirador
purificador de ar para
vapores orgânicos
com peça facial
inteira, ou peça
semifacial com
óculos à prova de
gás, luva de borracha
natural (látex),
nitrílica, neoprene ou
PVC. Manter o
fornecimento de
macacão para
pulverização.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador PFF1,
luvas de proteção
(látex, nitrílica,
neoprene ou PVC),
óculos de segurança
e vestuário protetor
adequado.
Recomenda-se o
fornecimento de
óculos e luvas de
proteção.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

pulverização de
defensivos
agrícolas.

NA

Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e

Esta substância não é
classificada como
perigosa de acordo com
a diretiva 67/548/CEE.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Dicromato de
potássio
(02.01.999)
(99.999)

Álcool
isopropílico
(isopropanol ou
2-propanol)
(02.01.074)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

macacão para
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites
de exposição
ocupacional.

NR15 310ppm
ou 765mg/m³
ACGIH
TWA=200ppm
STEL=400ppm

NA

Recomenda-se
manipular o produto
em local com boa
ventilação natural ou
mecânica (capela de
exaustão), de forma a
manter a
concentração de
vapores/poeiras
inferior ao limite de
tolerância. Utilizar
luvas de proteção,
óculos de segurança
e respirador
semifacial do tipo P2.

NA

Tóxico por ingestão,
nocivo em contato com
a pele, fatal por inalação,
causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves, pode causar
reação alérgica da pele,
sintomas de alergia ou
asma ou dificuldades
respiratórias se inalado,
irritação respiratória,
defeitos genéticos,
câncer, pode prejudicar
a fertilidade ou o feto,
causar danos aos órgãos
por exposição
prolongada ou repetida.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador
purificador de ar para
vapores orgânicos
com peça facial
inteira, ou peça

NA

Causa irritação ocular
grave, pode causar
sonolência ou tontura.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Biológico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Cloreto de
amônio
(02.01.189)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Fenolftaleína
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Bactérias e
fungos

Solos
contaminados

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Via cutânea

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=10mg/m³
STEL=20mg/m³

Análise
Ocasional
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites
de exposição
ocupacional.

Habitual

Habitual

Análise
qualitatia

NA

Nível de
Ação

NA

NA

NA

Observações e
recomendações
semifacial com
óculos à prova de
gás. Fornecer luvas
de proteção
(borracha natural
(látex), borracha
nitrílica, neoprene ou
PVC).
Recomenda-se o uso
de respirador
semifacial para
amônia e PFF1 para
particulados, óculos
de proteção e luvas
de látex, nitrílica,
neoprene ou PVC.
Recomenda-se o uso
de respirador
semifacial para
vapores orgânicos,
óculos de proteção e
luvas de segurança.

NA

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

NA

Perigoso se ingerido.
Causa irritação ocular
grave.

NA

Suspeita de causar
defeitos genéticos. Pode
causar câncer. Suspeita
de fertilidade prejudicial.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos,
jaleco, cabine de
segurança
biológica.

Doenças
infectocontagiosas e
infecções bacterianas e
por fungos, podendo
ocorrer contaminação
por doença de mormo
(bactéria Burkholderia
mallei) entre outras
durante manipulação
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde
que resulta em contato
direto e por respingos
de fluídos (acidentes
biológicos).

Ergonômico

Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Acidente

Objetos
cortantes e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias,
lâminas e
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Acidente

Queda de
objetos
(05.01.014)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.

Acidente

Legenda:

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

NA

NA

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

NA

NA

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros e
braços

NA

Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas
longas e calçados
fechados. Fornecer
óculos de segurança.

NA

Pode causar
perfurações, cortes e
arranhões.

NA

Recomenda-se o uso
de calçados fechados
e jaleco com manga
comprida

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas e
morte.

NA

Organizar os móveis
e utensílios, bem
como identificar e
consertar os
desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas escadas

NA

Riscos de pancadas e/ou
quedas de mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.85.

GSE 85: Laboratório de Física e Manejo do Solo
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

85 Laboratório de Física e Manejo do Solo
Professor Universitário
Professor Universitário
Coleta de material para análise: amostras de solo; Recepção de amostras de solo; Preparo das amostras de solo para experimento: destorroamento, secamento, segregação,
peneiramento e pesagem) Preparo de soluções ácidas, básicas para uso nas aulas de laboratório e pesquisas; Realização de procedimentos de análise físico-química do solo
(mais de 50 tipos de análises); Utilização de equipamentos sob pressão: Panela ou Câmara de Richard para elaboração de curva de retenção de água nas no solo; Realização
de microscopia; Condução de aulas práticas de laboratório para os acadêmicos e projetos de pesquisa e extensão com mestrandos e doutorandos.
03

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas

Acetona
(02.01.020)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Limite de
Tolerância

52,1 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

Análise
qualitativa

NR15 780ppm
1870mg/m³
ACGIH
TWA=(500ppm,
1186mg/m³)
STEL=(750ppm,
1780mg/m³)

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
fornecer respirador
PFF2 para vapores
orgânicos, luvas de
proteção (látex ou

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
Provoca irritação
de proteção,
ocular grave. Pode
jaleco e macacão causar sonolência ou
para pulverização
tonturas.
de defensivos
agrícolas.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Químico

Ácido nítrico
(02.01.042)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e

Químico

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH
STEL=C2ppm

NA

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=2ppm
STEL=4ppm

NA

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=0,2mg/m³

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

neoprene) e manter o
fornecimento de
óculos e macacão para
defensivos.
Recomenda-se a
realização do
Luvas de
Tóxico se ingerido
monitoramento de
procedimento,
ou inalado, provoca
exposição ao agente
máscara, óculos queimadura severa à
químico, bem como o
de proteção,
pele e dano aos
fornecimento de
jaleco e macacão
olhos (lesões
respirador semifacial
para pulverização
oculares graves) e
para gases ácidos. Luva
de defensivos
danos aos pulmões,
de borracha natural
agrícolas.
se inalado.
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
Câmara de fluxo
químico, bem como o
laminar, câmara
fornecimento de
de exaustão,
Causa queimaduras
respirador com
luvas de
na pele e lesões
suprimento de ar e
procedimento,
oculares graves.
facial inteira, capuz ou
óculos de
Fatal se inalado.
capacete. Luva de
segurança,
neoprene para ácido
máscara, jaleco.
nítrico 10%, 70% e
concentrado, exceto
fumegante.
Recomenda-se a
Luvas de
Causa queimaduras
realização do
procedimento,
na pele e lesões
monitoramento de
máscara, óculos
oculares graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Ácido acético
(02.01.023)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Ácido perclórico
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

NR15 8ppm ou
20mg/m³
ACGIH
TWA=10ppm
STEL=15ppm

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador facial inteiro
P1 para particulados,
ou semifacial P1 com
óculos a prova de gás.
Consultar a o tipo de
luvas para as diferentes
concentrações.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador purificador
de ar para vapores
orgânicos com peça
facial inteira, ou peça
semifacial com óculos
à prova de gás. Luva
de borracha natural
(látex), nitrílica ou
neoprene.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

de proteção,
jaleco e macacão
para pulverização
de defensivos
agrícolas.

Pode ser nocivo se
ingerido. Nocivo em
contato com a pele,
causa queimadura
Capela de fluxo severa à pele e dano
laminar com
aos olhos (danos
Raios UV,
oculares graves).
máscara, touca,
Quando inalado
jaleco
pode causar
(particular),
sintomas alérgicos,
propé.
asma ou dificuldades
respiratórias. Causa
dano aos órgãos:
sistema respiratório
e sangue.
Perigoso se ingerido.
Luvas de
Causa queimaduras
procedimento,
na pele e lesões
máscara, óculos
oculares graves.
de proteção,
Pode causar danos
jaleco e macacão
aos órgãos por
para pulverização
exposição
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações
para vapores orgânicos
e gases ácidos, luva
nitrílica, neoprene ou
PVC.

Químico

Ácido fosfórico
(02.01.038)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Químico

Formaldeído
(Formol)
(02.01.423)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Químico

Peróxido de
hidrogênio
>=70%

Substância
utilizada no
preparo e

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=1mg/m³
STEL=3mg/m³

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 1,6ppm ou
2,3mg/m³
ACGIH
STEL=C0,3ppm

NA

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=1ppm

NA

Respirador facial
inteiro P2 para
particulados. Luva
nitrílica, neoprene ou
PVC.

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador purificador
de ar para formol com
peça facial inteira, ou
peça semifacial com
óculos à prova de gás.
Luva de borracha
natural (látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

de defensivos
agrícolas.

prolongada ou
repetida.

Luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco
(particular),
capela de
exaustão de
gases.

Pode ser fatal se
ingerido e penetrar
nas vias respiratórias,
causa queimaduras
na pele e danos aos
olhos, provoca
irritação à pele,
causa lesão ocular
grave e pode causar
irritação das vias
respiratórias.

Tóxico se ingerido,
Luvas de
se inalado e em
procedimento,
contato com a pele.
máscara, óculos Provoca queimadura
de proteção,
severa à pele e dano
jaleco e macacão aos olhos e sistema
para pulverização nervoso central (este
de defensivos
por exposição
agrícolas.
repetida ou
prolongada).

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos

Perigoso se ingerido.
Causa queimaduras
na pele e lesões
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente
(02.01.641)
(99.999)

Químico

Álcool etílico
(Etanol)
(02.01.069)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

exposição ao agente
de proteção,
químico, bem como o jaleco e macacão
fornecimento de
para pulverização
respirador purificador
de defensivos
de ar para vapores
agrícolas.
orgânicos com peça
facial inteira, ou peça
semifacial com óculos
à prova de gás, luva de
borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Manter o fornecimento
de macacão para
pulverização.

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 780ppm
ou 1480mg/m³
ACGIH
STEL=1000ppm

NA

Possíveis danos à
saúde
oculares graves.
Prejudicial se
inalado. Pode causar
irritação respiratória.

Provoca irritação
ocular grave, danos
ao fígado e ao
Recomenda-se a
sistema nervoso
realização do
Luvas de
central (por
monitoramento de
procedimento,
exposição repetida
exposição, bem como
máscara, óculos
ou prolongada, se
o fornecimento de
de proteção,
ingerido). Pode
respirador semifacial
jaleco e macacão
provocar defeitos
para vapores orgânicos para pulverização genéticos, irritação
e luva de borracha
de defensivos
das vias respiratórias,
natural (látex), nitrílica,
agrícolas.
sonolência e
neoprene ou PVC.
vertigem. Pode
prejudicar a
fertilidade ou o feto
se ingerido.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Ácido bórico
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

2 mg/m³
(fração inalável)

NA

Hidróxido de
sódio
(02.01.490)
(99.999)

Substância
presente no
desengraxante
Iluminox
utilizado na
manutenção
dos veículos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
STEL=C2mg/m³

NA

Éter etílico
(02.01.289)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Análise
qualitativa

NR15
310ppm ou
940mg/m³
ACGIH
TWA=400ppm
STEL=500ppm

NA

Via aérea,
cutânea

Habitual

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Recomenda-se a
realização do
Luvas de
monitoramento de
procedimento,
exposição ao agente
máscara, óculos
químico, bem como o
de proteção,
fornecimento de
jaleco e macacão
respirador semifacial
para pulverização
PFF2 para gases ácidos,
de defensivos
luvas de borracha
agrícolas.
natural (látex) ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
NA
respirador PFF1, luvas
de proteção (látex,
nitrílica, neoprene ou
PVC), óculos de
segurança e vestuário
protetor adequado.
Recomenda-se a
Câmara de fluxo
realização do
laminar, câmara
monitoramento de
de exaustão,
exposição ao agente
luvas de
químico, bem como o
procedimento,
fornecimento de
óculos de
respirador semifacial
segurança,
para vapores
máscara, jaleco.
orgânicos, luva de

Possíveis danos à
saúde

Pode prejudicar a
fertilidade ou o feto.

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.

Provoca irritação
ocular grave.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

proteção (nitrílica) e
óculos de segurança.

Químico

Químico

Cloreto de
potássio
(02.01.999)
(99.999)

Dicromato de
potássio
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Habitual

Habitual

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

NA

NA

Recomenda-se o
fornecimento de
óculos e luvas de
proteção.

Recomenda-se
manipular o produto
em local com boa
ventilação natural ou
mecânica (capela de
exaustão), de forma a
manter a concentração
de vapores/poeiras
inferior ao limite de
tolerância. Utilizar
luvas de proteção,
óculos de segurança e
respirador semifacial
do tipo P2.

Luvas de
procedimento,
avental. capela

de exaustão de
gazes e capela
de fluxo laminar
com raio UV.

NA

Esta substância não
é classificada como
perigosa de acordo
com a diretiva
67/548/CEE.
Tóxico por ingestão,
nocivo em contato
com a pele, fatal por
inalação, causa
queimaduras na pele
e lesões oculares
graves, pode causar
reação alérgica da
pele, sintomas de
alergia ou asma ou
dificuldades
respiratórias se
inalado, irritação
respiratória, defeitos
genéticos, câncer,
pode prejudicar a
fertilidade ou o feto,
causar danos aos
órgãos por
exposição
prolongada ou
repetida.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Biológico

Ergonômico

Acidente

Agente

Fenolftaleína
(02.01.999)
(99.999)

Hidróxido de
Potássio
(02.01.489)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)
Objetos
cortantes e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Não contém
substâncias com
Análise
Ocasional
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

NA

Recomenda-se o uso
de respirador
semifacial para vapores
orgânicos, óculos de
proteção e luvas de
segurança.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Suspeita de causar
defeitos genéticos.
Pode causar câncer.
Suspeita de
fertilidade
prejudicial.

NA

Os efeitos do
contato ou da
inalação podem não
ser sentidos de
imediato. A inalação,
ingestão ou contato
com a pele podem
causar lesões graves
ou morte. O fogo
pode produzir gases
irritantes corrosivos
e/ou tóxicos.

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
STEL=C2mg/m³

NA

Fornecer respirador
PFF1, luvas de
proteção (látex,
nitrílica, neoprene ou
vinil), e óculos de
segurança

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

NA

Problemas de
coluna, tendinite em
ombros e braços

NA

Recomenda-se manter
o uso de jalecos com
mangas longas e
calçados fechados.
Fornecer óculos de
segurança.

NA

Pode causar
perfurações, cortes e
arranhões.

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Durante a
manipulação de
vidrarias,
lâminas e
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Acidente

Legenda:

Agente

Queda de
objetos
(05.01.014)
(99.999)

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.
Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

NA

Tipo de
exposição

Resultado

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

NA

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Recomenda-se o uso
de calçados fechados e
jaleco com manga
comprida

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas e
morte.

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar
os desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.86.

GSE 86: Laboratório de Gênese da Mineralogia
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

86 Laboratório de Gênese da Mineralogia
Professor Universitário
Professor Universitário
Coleta de material para análise: amostras de solo; Recepção de amostras de solo; Preparo das amostras de solo para experimento: destorroamento, secamento, segregação,
peneiramento e pesagem) Preparo de soluções ácidas, básicas para uso nas aulas de laboratório e pesquisas; Realização de procedimentos de análise da gênese e classificação
do solo; Utilização de equipamentos de RX para análise do solo: Difratograma de Raio X e Fluorescência de Raio X. Condução de aulas práticas de laboratório para os
acadêmicos e projetos de pesquisa e extensão com mestrandos e doutorandos.
04

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas

Acetona
(02.01.020)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Limite de
Tolerância

52,1 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

Análise
qualitativa

NR15 780ppm
1870mg/m³
ACGIH
TWA=(500ppm,
1186mg/m³)
STEL=(750ppm,
1780mg/m³)

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
fornecer respirador
PFF2 para vapores
orgânicos, luvas de
proteção (látex ou

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
Provoca irritação
de proteção,
ocular grave. Pode
jaleco e macacão causar sonolência ou
para pulverização
tonturas.
de defensivos
agrícolas.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Ácido nítrico
(02.01.042)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Químico

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e

Via aérea,
cutânea

Químico

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH
STEL=C2ppm

Nível de
Ação

NA

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=2ppm
STEL=4ppm

NA

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=0,2mg/m³

NA

Observações e
recomendações
neoprene) e manter o
fornecimento de
óculos e macacão para
defensivos.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para gases ácidos. Luva
de borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador com
suprimento de ar e
facial inteira, capuz ou
capacete. Luva de
neoprene para ácido
nítrico 10%, 70% e
concentrado, exceto
fumegante.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Tóxico se ingerido
ou inalado, provoca
queimadura severa à
pele e dano aos
olhos (lesões
oculares graves) e
danos aos pulmões,
se inalado.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves. Fatal
se inalado.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Ácido acético
(02.01.023)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Ácido perclórico
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

NR15 8ppm ou
20mg/m³
ACGIH
TWA=10ppm
STEL=15ppm

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador facial inteiro
P1 para particulados,
ou semifacial P1 com
óculos a prova de gás.
Consultar a o tipo de
luvas para as diferentes
concentrações.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador purificador
de ar para vapores
orgânicos com peça
facial inteira, ou peça
semifacial com óculos
à prova de gás. Luva de
borracha natural
(látex), nitrílica ou
neoprene.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

de proteção,
jaleco e macacão
para pulverização
de defensivos
agrícolas.

Pode ser nocivo se
ingerido. Nocivo em
contato com a pele,
causa queimadura
Capela de fluxo
severa à pele e dano
laminar com
aos olhos (danos
Raios UV,
oculares graves).
máscara, touca,
Quando inalado
jaleco
pode causar
(particular),
sintomas alérgicos,
propé.
asma ou dificuldades
respiratórias. Causa
dano aos órgãos:
sistema respiratório
e sangue.
Perigoso se ingerido.
Luvas de
Causa queimaduras
procedimento,
na pele e lesões
máscara, óculos
oculares graves.
de proteção,
Pode causar danos
jaleco e macacão
aos órgãos por
para pulverização
exposição
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações
para vapores orgânicos
e gases ácidos, luva
nitrílica, neoprene ou
PVC.

Químico

Químico

Químico

Ácido fosfórico
(02.01.038)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Ácido bórico
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Formaldeído
(Formol)
(02.01.423)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Habitual

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=1mg/m³
STEL=3mg/m³

2 mg/m³
(fração inalável)

NR15 1,6ppm ou
2,3mg/m³
ACGIH
STEL=C0,3ppm

NA

NA

NA

Respirador facial
inteiro P2 para
particulados. Luva
nitrílica, neoprene ou
PVC.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

de defensivos
agrícolas.

prolongada ou
repetida.

Luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco
(particular),
capela de
exaustão de
gases.

Pode ser fatal se
ingerido e penetrar
nas vias respiratórias,
causa queimaduras
na pele e danos aos
olhos, provoca
irritação à pele,
causa lesão ocular
grave e pode causar
irritação das vias
respiratórias.

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
luvas de
exposição ao agente
procedimento,
químico, bem como o
máscara com
fornecimento de
filtro químico,
respirador semifacial
jaleco, capela
PFF2 para gases ácidos,
química.
luvas de borracha
natural (látex) ou PVC.
Recomenda-se a
Luvas de
realização do
procedimento,
monitoramento de
máscara, óculos
exposição ao agente
de proteção,
químico, bem como o
jaleco e macacão
fornecimento de
para pulverização
respirador purificador

Pode prejudicar a
fertilidade ou o feto.

Tóxico se ingerido,
se inalado e em
contato com a pele.
Provoca queimadura
severa à pele e dano
aos olhos e sistema
nervoso central (este
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Peróxido de
hidrogênio
>=70%
(02.01.641)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Álcool etílico
(Etanol)
(02.01.069)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=1ppm

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 780ppm
ou 1480mg/m³
ACGIH
STEL=1000ppm

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

de ar para formol com
de defensivos
por exposição
peça facial inteira, ou
agrícolas.
repetida ou
peça semifacial com
prolongada).
óculos à prova de gás.
Luva de borracha
natural (látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
Luvas de
Perigoso se ingerido.
respirador purificador
procedimento,
Causa queimaduras
de ar para vapores
máscara, óculos
na pele e lesões
orgânicos com peça
de proteção,
oculares graves.
facial inteira, ou peça jaleco e macacão
Prejudicial se
semifacial com óculos para pulverização
inalado. Pode causar
à prova de gás, luva de
de defensivos
irritação respiratória.
borracha natural
agrícolas.
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Manter o fornecimento
de macacão para
pulverização.
Recomenda-se a
Provoca irritação
Luvas de
realização do
ocular grave, danos
procedimento,
monitoramento de
ao fígado e ao
máscara, óculos
exposição, bem como
sistema nervoso
de proteção,
o fornecimento de
central (por
jaleco e macacão
respirador semifacial
exposição repetida
para pulverização
para vapores orgânicos
ou prolongada, se
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações
e luva de borracha
natural (látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.

Químico

Químico

Cloreto de
potássio
(02.01.999)
(99.999)

Hidróxido de
sódio
(02.01.490)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Habitual

Habitual

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

Análise
qualitativa

ACGIH
STEL=C2mg/m³

NA

NA

Recomenda-se o
fornecimento de
óculos e luvas de
proteção.

Medidas de
controle
existentes
de defensivos
agrícolas.

Luvas de
procedimento,
avental. capela

de exaustão de
gazes e capela
de fluxo laminar
com raio UV.

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
Luvas de
químico, bem como o
procedimento,
fornecimento de luva
máscara, óculos
de proteção (látex,
de proteção,
neoprene ou PVC) e
jaleco e macacão
respirador PFF2 para
para pulverização
vapores orgânicos.
de defensivos
Manter o fornecimento
agrícolas.
de macacão para
pulverização e óculos
de segurança.

Possíveis danos à
saúde
ingerido). Pode
provocar defeitos
genéticos, irritação
das vias respiratórias,
sonolência e
vertigem. Pode
prejudicar a
fertilidade ou o feto
se ingerido.
Esta substância não é
classificada como
perigosa de acordo
com a diretiva
67/548/CEE.

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Éter etílico
(02.01.289)
(99.999)

Dicromato de
potássio
(02.01.999)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NR15
310ppm ou
940mg/m³
ACGIH
TWA=400ppm
STEL=500ppm

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para vapores
orgânicos, luva de
proteção (nitrílica) e
óculos de segurança.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Provoca irritação
ocular grave.

NA

Tóxico por ingestão,
nocivo em contato
com a pele, fatal por
inalação, causa
queimaduras na pele
e lesões oculares
graves, pode causar
reação alérgica da
pele, sintomas de
alergia ou asma ou
dificuldades
respiratórias se
inalado, irritação
respiratória, defeitos
genéticos, câncer,
pode prejudicar a
fertilidade ou o feto,
causar danos aos
órgãos por
exposição

NA

Recomenda-se
manipular o produto
em local com boa
ventilação natural ou
mecânica (capela de
exaustão), de forma a
manter a concentração
de vapores/poeiras
inferior ao limite de
tolerância. Utilizar luvas
de proteção, óculos de
segurança e respirador
semifacial do tipo P2.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde
prolongada ou
repetida.

Químico

Químico

Biológico

Ergonômico

Acidente

Fenolftaleína
(02.01.999)
(99.999)

Hidróxido de
Potássio
(02.01.489)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)
Objetos
cortantes e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Não contém
substâncias com
Análise
Ocasional
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

NA

Recomenda-se o uso
de respirador
semifacial para vapores
orgânicos, óculos de
proteção e luvas de
segurança.

NA

Suspeita de causar
defeitos genéticos.
Pode causar câncer.
Suspeita de
fertilidade
prejudicial.

NA

Os efeitos do
contato ou da
inalação podem não
ser sentidos de
imediato. A inalação,
ingestão ou contato
com a pele podem
causar lesões graves
ou morte. O fogo
pode produzir gases
irritantes corrosivos
e/ou tóxicos.

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
STEL=C2mg/m³

NA

Fornecer respirador
PFF1, luvas de
proteção (látex,
nitrílica, neoprene ou
vinil), e óculos de
segurança

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

NA

Problemas de
coluna, tendinite em
ombros e braços

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Recomenda-se manter
o uso de jalecos com
mangas longas e
calçados fechados.

NA

Pode causar
perfurações, cortes e
arranhões.

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Durante a
manipulação de
vidrarias,

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente

NA

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente
(99.999)

Acidente

Acidente

Legenda:

Queda de
objetos
(05.01.014)
(99.999)

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
lâminas e
bisturis.
Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.
Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato
mãos, braços e
olhos.

NA

NA

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Recomenda-se o uso
de calçados fechados e
jaleco com manga
comprida

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas e
morte.

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar
os desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

Nível de
Ação

Observações e
recomendações
Fornecer óculos de
segurança.

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

NA

NA

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.87.

GSE 87: Laboratório de Levantamento e Análise Ambiental
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

87 Laboratório de Levantamento e Análise Ambiental
Professor Universitário
Professor Universitário
Coleta de amostras de solo e plantas em campo; Realização de procedimentos de digestão ácida de plantas e solos; Determinação e quantificação de metais pesados nos
solos e nas plantas; Preparo de soluções ácidas, básicas (água régia); Condução de projetos de extensão e pesquisa junto aos acadêmicos do CAV e mestrandos e doutorandos;
Realização de aulas práticas com estudantes de graduação.
01

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas

Hidróxido de
sódio
(02.01.490)
(99.999)

Substância
presente no
desengraxante
Iluminox
utilizado na
manutenção
dos veículos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

52,1 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h diárias
Dose(8)=100%

ACGIH
STEL=C2mg/m³

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador PFF1,
luvas de proteção
(látex, nitrílica,

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição,
problemas do
aparelho
digestivo,
taquicardia,
perigo de infarto.

NA

Causa
queimaduras na
pele e lesões
oculares graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Sulfato de cobre
(02.01.233)
(99.999)

Dicromato de
potássio
(02.01.999)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de Tolerância

ACGIH
Fumos/TWA=0,2mg/m³
Poeiras e
névoas/TWA=1mg/m³

Não contém substâncias
com valores limites de
exposição ocupacional.

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
neoprene ou PVC),
óculos de segurança
e vestuário protetor
adequado.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
o fornecimento de
respirador semifacial
PFF2, luva de
proteção (nitrílica) e
óculos de segurança.
Recomenda-se
manipular o produto
em local com boa
ventilação natural ou
mecânica (capela de
exaustão), de forma
a manter a
concentração de
vapores/poeiras
inferior ao limite de
tolerância. Utilizar
luvas de proteção,
óculos de segurança
e respirador
semifacial do tipo
P2.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco
(particular),
capela de
exaustão de
gases.

Perigoso se
ingerido. Causa
irritação na pele.
Provoca irritação
ocular grave.

NA

Tóxico por
ingestão, nocivo
em contato com a
pele, fatal por
inalação, causa
queimaduras na
pele e lesões
oculares graves,
pode causar
reação alérgica da
pele, sintomas de
alergia ou asma
ou dificuldades
respiratórias se
inalado, irritação
respiratória,
defeitos
genéticos, câncer,
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde
pode prejudicar a
fertilidade ou o
feto, causar danos
aos órgãos por
exposição
prolongada ou
repetida.

Químico

Ácido oxálico,
anidro e
diidratado
(02.01.043)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Químico

Cloreto de
amônio
(02.01.189)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=1mg/m³
STEL=2mg/m³

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=10mg/m³
STEL=20mg/m³

NA

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico. Podem
existir na atmosfera
nas 2 fases: vapor e
particulada. Para
esses casos,
recomenda-se o
fornecimento de
filtros combinados
de vapores
orgânicos e
particulados tipo P2.
Fornecer luvas de
proteção (borracha
natural – látex,
nitrílica, neoprene
ou PVC – vinil).
Recomenda-se o uso
de respirador
semifacial para
amônia e PFF1 para
particulados, óculos

NA

Nocivo por
ingestão, nocivo
em contato com a
pele, causa sérios
danos aos olhos.

NA

Perigoso se
ingerido. Causa
irritação ocular
grave.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Biológico

Ergonômico

Acidente

Agente

Permanganato
de potássio
(02.01.999)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
reagentes
químicos

Acidente

Acidente

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)

Tipo de
exposição

Resultado

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

Atividades
administrativas
sentadas

Objetos
Durante a
cortantes e/ou manipulação de
perfurocortantes
vidrarias,
(05.01.029)
lâminas e
(99.999)
bisturis.
Queda de
objetos
(05.01.014)
(99.999)

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.
Desníveis de
pisos, degraus
não

NA

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Limite de Tolerância

Não contém substâncias
Análise
com valores limites de
qualitativa
exposição ocupacional.

SE

NA

Nível de
Ação

NA

Observações e
recomendações
de proteção e luvas
de látex, nitrílica,
neoprene ou PVC.
Recomenda-se o uso
de óculos ampla
visão, vestimenta
fechada, luvas de
proteção conforme
indicado na FISPQ e
respirador semifacial
do tipo PFF2.

SE

SE

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas
longas e calçados
fechados. Fornecer
óculos de segurança.
Recomenda-se o uso
de calçados
fechados e jaleco
com manga
comprida
Organizar os móveis
e utensílios, bem
como identificar e

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Nocivo por
ingestão, causa
queimaduras na
pele e lesões
oculares graves.

SE

SE

NA

Problemas de
coluna, tendinite
em ombros e
braços

NA

Pode causar
perfurações,
cortes e
arranhões.

NA

Pode causar
cortes, contusões,
fraturas e morte.

NA

Riscos de
pancadas e/ou
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente
(99.999)

Legenda:

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações
consertar os
desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas
escadas

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde
quedas de mesmo
nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.88.

GSE 88: Laboratório de Preparo de Amostras de Solo e Tecido Vegetal
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

88 Laboratório de Preparo de Amostras de Solo e Tecido Vegetal
Professor Universitário
Professor Universitário
Técnico de Laboratório: Recepção e catalogação de amostras de solo; Preparo de soluções ácidas e básicas para uso no laboratório em avaliações de granulometria de solo;
Organização burocrática do laboratório; Limpeza e esterilização de materiais (equipamentos e vidrarias) para realização das análises; Limpeza e organização geral do
laboratório; Auxílio em aulas práticas de laboratório para os acadêmicos. Professor: Realização de procedimentos de análise física do solo; Realização experimentos de
granulometria (textura do solo); Preparo de amostras de solo para testagem (moagem do solo); Preparo de soluções ácidas; Ministrar aulas práticas aos alunos do curso de
Agronomia e condução de pesquisa científica na pós-graduação; Coleta de amostras de solo e aulas práticas em campo.
02

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas

Ácido acético
(02.01.023)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

52,1 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

NR15 8ppm ou
20mg/m³
ACGIH
TWA=10ppm
STEL=15ppm

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador purificador
de ar para vapores

Capela de fluxo
laminar com
Raios UV,
máscara, touca,
jaleco
(particular),
propé.

Possíveis danos à
saúde
Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.
Pode ser nocivo se
ingerido. Nocivo em
contato com a pele,
causa queimadura
severa à pele e dano
aos olhos (danos
oculares graves).
Quando inalado
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

orgânicos com peça
facial inteira, ou peça
semifacial com óculos à
prova de gás. Luva de
borracha natural (látex),
nitrílica ou neoprene.

Químico

Químico

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH
STEL=C2ppm

ACGIH
TWA=0,2mg/m³

NA

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para gases ácidos. Luva
de borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador facial inteiro
P1 para particulados,
ou semifacial P1 com
óculos a prova de gás.
Consultar a o tipo de
luvas para as diferentes
concentrações.

Possíveis danos à
saúde
pode causar
sintomas alérgicos,
asma ou dificuldades
respiratórias. Causa
dano aos órgãos:
sistema respiratório e
sangue.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e
macacão para
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Tóxico se ingerido ou
inalado, provoca
queimadura severa à
pele e dano aos
olhos (lesões
oculares graves) e
danos aos pulmões,
se inalado.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e
macacão para
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Peróxido de
hidrogênio
>=70%
(02.01.641)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Álcool metílico
(Metanol)
(02.01.077)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Limite de
Tolerância

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=1ppm

Análise
qualitativa

NR15
156ppm ou
200mg/m³
(ocorre absorção
pela pele)
ACGIH
TWA=200ppm
STEL=250ppm

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador purificador
de ar para vapores
orgânicos com peça
facial inteira, ou peça
semifacial com óculos à
prova de gás, luva de
borracha natural (látex),
nitrílica, neoprene ou
PVC. Manter o
fornecimento de
macacão para
pulverização.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
com suprimento de ar
(vida útil para
respirador semifacial
para VO). Fornecer
luvas de proteção
(látex, nitrílica,
neoprene ou PVC),

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e
macacão para
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Perigoso se ingerido.
Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.
Prejudicial se inalado.
Pode causar irritação
respiratória.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Tóxico se inalado.
Tóxico em contato
com a pele. Tóxico
por ingestão. Causa
dano aos órgãos.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

óculos de segurança e
avental.

Químico

Químico

Dicromato de
potássio
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Álcool etílico
(Etanol)
(02.01.069)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Habitual

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

Análise
Ocasional
qualitativa

NR15 780ppm
ou 1480mg/m³
ACGIH
STEL=1000ppm

NA

Recomenda-se
manipular o produto
em local com boa
ventilação natural ou
mecânica (capela de
exaustão), de forma a
manter a concentração
de vapores/poeiras
inferior ao limite de
tolerância. Utilizar luvas
de proteção, óculos de
segurança e respirador
semifacial do tipo P2.

NA

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para vapores
orgânicos. Luva de

NA

Tóxico por ingestão,
nocivo em contato
com a pele, fatal por
inalação, causa
queimaduras na pele
e lesões oculares
graves, pode causar
reação alérgica da
pele, sintomas de
alergia ou asma ou
dificuldades
respiratórias se
inalado, irritação
respiratória, defeitos
genéticos, câncer,
pode prejudicar a
fertilidade ou o feto,
causar danos aos
órgãos por exposição
prolongada ou
repetida.
Provoca irritação
ocular grave, danos
ao fígado e ao
sistema nervoso
central (por
exposição repetida
ou prolongada, se
ingerido). Pode
provocar defeitos

SAFE – Soluções em Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente
E-mail: contato@safesst.com.br – Site:www.safesst.com.br - Telefone: 51-3557.5655

438/537

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

borracha natural (látex),
nitrílica, neoprene ou
PVC.

Biológico

Ergonômico

SE (09.01.001)
(99.999)
Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Acidente

Objetos
cortantes e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Acidente

Queda de
objetos
(05.01.014)
(99.999)

Acidente

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

SE

SE

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Durante a
manipulação de
vidrarias,
lâminas e
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.
Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

NA

NA

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

SE

NA

NA

NA

NA

Possíveis danos à
saúde
genéticos, irritação
das vias respiratórias,
sonolência e
vertigem. Pode
prejudicar a
fertilidade ou o feto
se ingerido.

SE

SE

SE

SE

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

NA

Recomenda-se manter
o uso de jalecos com
mangas longas e
calçados fechados.
Fornecer óculos de
segurança.

NA

Pode causar
perfurações, cortes e
arranhões.

NA

Recomenda-se o uso
de calçados fechados e
jaleco com manga
comprida

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas e
morte.

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar
os desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

externas. Colocar
corrimão nas escadas
Legenda:

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.89.

GSE 89: Laboratório de Química
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

89 Laboratório de Química
Professor Universitário
Professor Universitário
Realização de procedimentos de análise química de nutrientes e de compostos orgânicos em amostras de solo; análise de amostras de leite (determinação de ácidos graxos
e caseína) para identificação de adulteração do leite; análise cromatográfica de soluções; preparo de soluções ácidas, básicas; condução de projetos de extensão e pesquisa
junto aos acadêmicos do CAV e mestrandos e doutorandos; realização de aulas práticas com estudantes de graduação.
01

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas

Químico

Ácido
clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Químico

Ácido nítrico
(02.01.042)

Substância
utilizada no

Via aérea,
cutânea

Físico

Ar

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

52,1 dB(A)

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

Nível de Ação

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH
STEL=C2ppm

NA

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=2ppm

NA

Observações e
recomendações

NA

Recomenda-se a realização
do monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de respirador
semifacial para gases
ácidos. Luva de borracha
natural (látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Recomenda-se a realização
do monitoramento de

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho digestivo,
taquicardia, perigo de
infarto.

Capela de fluxo
laminar com
Raios UV,
máscara, touca,
jaleco (particular),
propé.

Tóxico se ingerido ou
inalado, provoca
queimadura severa à
pele e dano aos olhos
(lesões oculares
graves) e danos aos
pulmões, se inalado.

Câmara de fluxo
laminar, câmara

Causa queimaduras
na pele e lesões
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Ácido
sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Agente

Ácido
acético
(02.01.023)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

STEL=4ppm

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=0,2mg/m³

NR15 8ppm ou
20mg/m³
ACGIH
TWA=10ppm
STEL=15ppm

NA

NA

Observações e
recomendações
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de respirador
com suprimento de ar e
facial inteira, capuz ou
capacete. Luva de
neoprene para ácido nítrico
10%, 70% e concentrado,
exceto fumegante.
Recomenda-se a realização
do monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de respirador
facial inteiro P1 para
particulados, ou semifacial
P1 com óculos a prova de
gás. Consultar a o tipo de
luvas para as diferentes
concentrações.
Recomenda-se a realização
do monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de respirador
purificador de ar para
vapores orgânicos com
peça facial inteira, ou peça
semifacial com óculos à
prova de gás. Luva de
borracha natural (látex),
nitrílica ou neoprene.

Medidas de
controle
existentes
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Possíveis danos à
saúde
oculares graves. Fatal
se inalado.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Pode ser nocivo se
ingerido. Nocivo em
contato com a pele,
causa queimadura
severa à pele e dano
aos olhos (danos
oculares graves).
Quando inalado pode
causar sintomas
alérgicos, asma ou
dificuldades
respiratórias. Causa
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde
dano aos órgãos:
sistema respiratório e
sangue.

Químico

Ácido
perclórico
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Químico

Álcool etílico
(Etanol)
(02.01.069)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Químico

Peróxido de
hidrogênio
>=70%
(02.01.641)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites de
exposição
ocupacional.

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 780ppm ou
1480mg/m³
ACGIH
STEL=1000ppm

NA

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=1ppm

NA

Recomenda-se a realização
do monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de respirador
semifacial para vapores
orgânicos e gases ácidos,
luva nitrílica, neoprene ou
PVC.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e macacão
para pulverização
de defensivos
agrícolas.

Perigoso se ingerido.
Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves. Pode
causar danos aos
órgãos por exposição
prolongada ou
repetida.

Provoca irritação
ocular grave, danos
ao fígado e ao
sistema nervoso
Recomenda-se a realização
central (por exposição
Luvas de
do monitoramento de
repetida ou
procedimento,
exposição, bem como o
prolongada, se
avental. capela
fornecimento de respirador
ingerido). Pode
de exaustão de
semifacial para vapores
provocar defeitos
gazes e capela de
orgânicos e luva de
genéticos, irritação
fluxo laminar
borracha natural (látex),
das vias respiratórias,
com raio UV.
nitrílica, neoprene ou PVC.
sonolência e
vertigem. Pode
prejudicar a
fertilidade ou o feto
se ingerido.
Recomenda-se a realização
Luvas de
Perigoso se ingerido.
do monitoramento de
procedimento,
Causa queimaduras
exposição ao agente
máscara, óculos
na pele e lesões
químico, bem como o
de proteção,
oculares graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente
(99.999)

Químico

Biológico

Ergonômico

Hidróxido de
sódio
(02.01.490)
(99.999)

SE
(09.01.001)
(99.999)
Postura
sentada por
longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

fornecimento de respirador jaleco e macacão
purificador de ar para
para pulverização
vapores orgânicos com
de defensivos
peça facial inteira, ou peça
agrícolas.
semifacial com óculos à
prova de gás, luva de
borracha natural (látex),
nitrílica, neoprene ou PVC.
Manter o fornecimento de
macacão para pulverização.
Recomenda-se a realização
do monitoramento de
exposição ao agente
Capela de fluxo
químico, bem como o
laminar com
fornecimento de luva de
Raios UV,
proteção (látex, neoprene
máscara, touca,
ou PVC) e respirador PFF2
jaleco (particular),
para vapores orgânicos.
propé.
Manter o fornecimento de
macacão para pulverização
e óculos de segurança.

Possíveis danos à
saúde
Prejudicial se inalado.
Pode causar irritação
respiratória.

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
STEL=C2mg/m³

NA

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

Atividades
administrativas
sentadas

NA

NA

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Arranjo
físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de
pisos, degraus
não identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de
todas as áreas, inclusive
áreas externas. Colocar
corrimão nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.90.

GSE 90: Laboratório de Química e Fertilidade do Solo
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

90 Laboratório de Química e Fertilidade do Solo
Professor Universitário
Professor Universitário
Preparo de soluções ácidas, básicas e sais; Preparo de curvas-padrão; Realização de procedimentos de análise química de amostras de solo, água, frutos, folhas, semestres,
adubos, resíduos animais (esterco de suínos, bovinos e aves), resíduos industriais; Determinação da umidade das amostras nas seguintes etapas: digestão (aquecimento das
soluções o que favorece a formação de gases tóxicos), preparo, destilação e quantificação; Coleta de amostras de solo, água, frutos, folhas, semestres, adubos, resíduos
animais (esterco de suínos, bovinos e aves), em campo (ex.: aviários); Aplicação de pesticidas (inseticidas, herbicidas) em campo; Condução de projetos de extensão e pesquisa
junto aos acadêmicos do CAV e mestrandos e doutorandos; Realização de aulas práticas com estudantes de graduação.
03

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas

Acetona
(02.01.020)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Limite de
Tolerância

52,1 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

Análise
qualitativa

NR15 780ppm
1870mg/m³
ACGIH
TWA=(500ppm,
1186mg/m³)
STEL=(750ppm,
1780mg/m³)

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da audição,
problemas do
aparelho digestivo,
taquicardia, perigo de
infarto.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
fornecer respirador
PFF2 para vapores
orgânicos, luvas de
proteção (látex ou

Luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco
(particular),
capela de
exaustão de
gases.

Provoca irritação
ocular grave. Pode
causar sonolência ou
tonturas.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Ácido nítrico
(02.01.042)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH
STEL=C2ppm

ACGIH
TWA=2ppm
STEL=4ppm

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
neoprene) e manter o
fornecimento de
óculos e macacão
para defensivos.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para gases ácidos.
Luva de borracha
natural (látex),
nitrílica, neoprene ou
PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador com
suprimento de ar e
facial inteira, capuz ou
capacete. Luva de
neoprene para ácido
nítrico 10%, 70% e
concentrado, exceto
fumegante.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Capela de fluxo
laminar com
Raios UV,
máscara, touca,
jaleco
(particular),
propé.

Tóxico se ingerido ou
inalado, provoca
queimadura severa à
pele e dano aos olhos
(lesões oculares
graves) e danos aos
pulmões, se inalado.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves. Fatal se
inalado.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Agente

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Químico

Ácido acético
(02.01.023)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Químico

Ácido perclórico
(02.01.999)

Substância
utilizada no

Via aérea,
cutânea

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

ACGIH
TWA=0,2mg/m³

Nível de
Ação

NA

Análise
qualitativa

NR15 8ppm ou
20mg/m³
ACGIH
TWA=10ppm
STEL=15ppm

NA

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
Luvas de
químico, bem como o
procedimento,
fornecimento de
máscara, óculos
respirador facial
de proteção,
inteiro P1 para
jaleco e macacão
particulados, ou
para
semifacial P1 com
pulverização de
óculos a prova de gás.
defensivos
Consultar a o tipo de
agrícolas.
luvas para as
diferentes
concentrações.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
Câmara de fluxo
químico, bem como o
laminar, câmara
fornecimento de
de exaustão,
respirador purificador
luvas de
de ar para vapores
procedimento,
orgânicos com peça
óculos de
facial inteira, ou peça
segurança,
semifacial com óculos
máscara, jaleco.
à prova de gás. Luva
de borracha natural
(látex), nitrílica ou
neoprene.
Recomenda-se a
Luvas de
realização do
procedimento,

Possíveis danos à
saúde

Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves.

Pode ser nocivo se
ingerido. Nocivo em
contato com a pele,
causa queimadura
severa à pele e dano
aos olhos (danos
oculares graves).
Quando inalado pode
causar sintomas
alérgicos, asma ou
dificuldades
respiratórias. Causa
dano aos órgãos:
sistema respiratório e
sangue.
Perigoso se ingerido.
Causa queimaduras na
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente
(99.999)

Químico

Ácido fosfórico
(02.01.038)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Ácido bórico
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Formaldeído
(Formol)

Substância
utilizada no

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

valores limites
de exposição
ocupacional.

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=1mg/m³
STEL=3mg/m³

Observações e
recomendações
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para vapores
orgânicos e gases
ácidos, luva nitrílica,
neoprene ou PVC.

NA

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

2 mg/m³
(fração inalável)

NA

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
NR15 1,6ppm ou
qualitativa
2,3mg/m³

NA

Respirador facial
inteiro P2 para
particulados. Luva
nitrílica, neoprene ou
PVC.

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
PFF2 para gases
ácidos, luvas de
borracha natural
(látex) ou PVC.
Recomenda-se a
realização do

Medidas de
controle
existentes
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e macacão
para
pulverização de
defensivos
agrícolas.

Possíveis danos à
saúde
pele e lesões oculares
graves. Pode causar
danos aos órgãos por
exposição prolongada
ou repetida.

Luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco
(particular),
capela de
exaustão de
gases.

Pode ser fatal se
ingerido e penetrar
nas vias respiratórias,
causa queimaduras na
pele e danos aos
olhos, provoca
irritação à pele, causa
lesão ocular grave e
pode causar irritação
das vias respiratórias.

Capela de fluxo
laminar com
Raios UV,
máscara, touca,
jaleco
(particular),
propé.

Pode prejudicar a
fertilidade ou o feto.

Luvas de
procedimento,

Tóxico se ingerido, se
inalado e em contato
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente
(02.01.423)
(99.999)

Químico

Peróxido de
hidrogênio
>=70%
(02.01.641)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

ACGIH
STEL=C0,3ppm

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=1ppm

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

monitoramento de
máscara, óculos
exposição ao agente
de proteção,
químico, bem como o jaleco e macacão
fornecimento de
para
respirador purificador pulverização de
de ar para formol com
defensivos
peça facial inteira, ou
agrícolas.
peça semifacial com
óculos à prova de gás.
Luva de borracha
natural (látex),
nitrílica, neoprene ou
PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
Luvas de
respirador purificador
procedimento,
de ar para vapores
máscara, óculos
orgânicos com peça
de proteção,
facial inteira, ou peça jaleco e macacão
semifacial com óculos
para
à prova de gás, luva
pulverização de
de borracha natural
defensivos
(látex), nitrílica,
agrícolas.
neoprene ou PVC.
Manter o
fornecimento de
macacão para
pulverização.

Possíveis danos à
saúde
com a pele. Provoca
queimadura severa à
pele e dano aos olhos
e sistema nervoso
central (este por
exposição repetida ou
prolongada).

Perigoso se ingerido.
Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves. Prejudicial se
inalado. Pode causar
irritação respiratória.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Álcool etílico
(Etanol)
(02.01.069)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Cloreto de
potássio
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Hidróxido de
sódio
(02.01.490)
(99.999)

Substância
presente no
desengraxante
Iluminox
utilizado na
manutenção
dos veículos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Limite de
Tolerância

Análise
qualitativa

NR15 780ppm
ou 1480mg/m³
ACGIH
STEL=1000ppm

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites
de exposição
ocupacional.

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição, bem como
o fornecimento de
respirador semifacial
para vapores
orgânicos e luva de
borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.

NA

Recomenda-se o
fornecimento de
óculos e luvas de
proteção.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador PFF1, luvas
de proteção (látex,
nitrílica, neoprene ou
PVC), óculos de

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Provoca irritação
ocular grave, danos ao
fígado e ao sistema
Luvas de
nervoso central (por
procedimento,
exposição repetida ou
máscara, óculos
prolongada, se
de proteção,
ingerido). Pode
jaleco e macacão
provocar defeitos
para
genéticos, irritação das
pulverização de
vias respiratórias,
defensivos
sonolência e vertigem.
agrícolas.
Pode prejudicar a
fertilidade ou o feto se
ingerido.
Luvas de
procedimento,
Esta substância não é
avental. capela
classificada como
de exaustão de
perigosa de acordo
gazes e capela
com a diretiva
67/548/CEE.
de fluxo laminar

com raio UV.

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
STEL=C2mg/m³

NA

Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Químico

Nitrato de
amônio
(02.01.999)
(99.999)

Químico

Iodeto de
potássio
(02.01.999)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos
Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Éter etílico
(02.01.289)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Dicromato de
potássio
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Habitual

Habitual

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites
de exposição
ocupacional.

NA

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites
de exposição
ocupacional.

NA

Análise
qualitativa

NR15
310ppm ou
940mg/m³
ACGIH
TWA=400ppm
STEL=500ppm

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites
de exposição
ocupacional.

NA

NA

Observações e
recomendações
segurança e vestuário
protetor adequado.
Em caso de formação
de pó, recomenda-se
o uso de respirador
semifacial PFF2;
utilizar luvas nitrílicas
e óculos de proteção
de ampla visão.
Em caso de formação
de pó, recomenda-se
o uso de respirador
semifacial PFF2;
utilizar luvas nitrílicas
e óculos de proteção
de ampla visão.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para vapores
orgânicos, luva de
proteção (nitrílica) e
óculos de segurança.
Recomenda-se
manipular o produto
em local com boa
ventilação natural ou
mecânica (capela de

Medidas de
controle
existentes

Capela de fluxo
laminar com
Raios UV,
máscara, touca,
jaleco
(particular),
propé.
Capela de fluxo
laminar com
Raios UV,
máscara, touca,
jaleco
(particular),
propé.

Possíveis danos à
saúde

Pode ser perigoso por
ingestão. Provoca
irritação cutânea.
Provoca irritação
ocular grave.

Provoca irritação
ocular grave.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Provoca irritação
ocular grave.

NA

Tóxico por ingestão,
nocivo em contato
com a pele, fatal por
inalação, causa
queimaduras na pele e
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
reagentes
químicos

Fenolftaleína
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Hidróxido de
Potássio
(02.01.489)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

exaustão), de forma a
manter a
concentração de
vapores/poeiras
inferior ao limite de
tolerância. Utilizar
luvas de proteção,
óculos de segurança e
respirador semifacial
do tipo P2.

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Ocasional

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites
de exposição
ocupacional.

ACGIH
STEL=C2mg/m³

NA

NA

Recomenda-se o uso
de respirador
semifacial para
vapores orgânicos,
óculos de proteção e
luvas de segurança.

Fornecer respirador
PFF1, luvas de
proteção (látex,
nitrílica, neoprene ou
vinil), e óculos de
segurança

Possíveis danos à
saúde
lesões oculares graves,
pode causar reação
alérgica da pele,
sintomas de alergia ou
asma ou dificuldades
respiratórias se
inalado, irritação
respiratória, defeitos
genéticos, câncer,
pode prejudicar a
fertilidade ou o feto,
causar danos aos
órgãos por exposição
prolongada ou
repetida.

NA

Suspeita de causar
defeitos genéticos.
Pode causar câncer.
Suspeita de fertilidade
prejudicial.

NA

Os efeitos do contato
ou da inalação podem
não ser sentidos de
imediato. A inalação,
ingestão ou contato
com a pele podem
causar lesões graves
ou morte. O fogo pode
produzir gases
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Risco

Biológico

Agente

Vírus, Bactérias,
Fungos, Parasitas

Postura sentada
por longos
Ergonômico
períodos
(04.01.002)
(99.999)
Objetos
cortantes e/ou
Acidente
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Fezes e urina,
de animais
(aves, suínos e
bovinos)

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via oral,
cutânea

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Durante a
manipulação de
vidrarias,
lâminas e
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente

Tipo de
exposição

Resultado

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

NA

NA

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde
irritantes corrosivos
e/ou tóxicos.
Os produtos podem
provocar de irritação,
dermatites a
queimaduras graves
por corrosão em
contato com a pele e
mucosas (ex.: olhos);
podem por inalação
ou aspiração provocar
de irritação às vias
aéreas até edema de
glote; por ingestão
podem provocar desde
intensa irritação
gastrointestinal, risco
de queimaduras,
perfuração digestiva
com estado de
choque. Podem
provocar alterações.

NA

NA

Luvas de
procedimento,
máscara, jaleco.

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros e
braços

NA

Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas
longas e calçados

NA

Pode causar
perfurações, cortes e
arranhões.
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Risco

Acidente

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Queda de
objetos
(05.01.014)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato
mãos, braços e
olhos.

NA

NA

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Recomenda-se o uso
de calçados fechados
e jaleco com manga
comprida

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas e
morte.

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar
os desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

Nível de
Ação

Observações e
recomendações
fechados. Fornecer
óculos de segurança.

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

NA

NA

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.91.

GSE 91: Laboratório de Uso e Conservação do Solo
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

91 Laboratório de Uso e Conservação do Solo
Professor Universitário
Professor Universitário
Coleta de amostras de águas contaminadas e sedimentos no solo; Análise química do solo e água para identificação de nutrientes e agroquímicos; Preparo de soluções e
reagentes ácidos, básicos e alcalinos; Plantio de sementes tratadas; Realização de experimentos de simulação de condições climáticas (chuva artificial); Operação de veículos
agrícolas; Ministra aulas práticas em laboratório aos estudantes do CAV; Condução de projetos de extensão e pesquisa junto aos acadêmicos do CAV e mestrandos e
doutorandos.
03

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Atividades
administrativas

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

52,1 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH
STEL=C2ppm

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da audição,
problemas do aparelho
digestivo, taquicardia,
perigo de infarto.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para gases ácidos.
Luva de borracha
natural (látex),

Capela de fluxo
laminar com
Raios UV,
máscara, touca,
jaleco
(particular),
propé.

Tóxico se ingerido ou
inalado, provoca
queimadura severa à
pele e dano aos olhos
(lesões oculares
graves) e danos aos
pulmões, se inalado.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Ácido crômico
(02.01.999)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

ACGIH
TWA=0,2mg/m³

NR15
0,04mg/m³

Nível de Ação

NA

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

nitrílica, neoprene ou
PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
Luvas de
químico, bem como o procedimento,
fornecimento de
máscara, óculos
respirador facial
de proteção,
inteiro P1 para
jaleco e macacão
particulados, ou
para
semifacial P1 com
pulverização de
óculos a prova de
defensivos
gás. Consultar a o
agrícolas.
tipo de luvas para as
diferentes
concentrações.

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador facial
inteiro P2 para
névoas, uso de luvas
de PVC e óculos de
proteção.

NA

Possíveis danos à
saúde

Causa queimaduras na
pele e lesões oculares
graves.

Tóxico por ingestão ou
contato com a pele.
Fatal se inalado. Causa
queimaduras na pele e
lesões oculares graves.
Pode causar uma
reação alérgica da
pele. Pode causar
sintomas de alergia ou
asma ou dificuldades
respiratórias se
inalado. Pode causar
irritação respiratória.
Pode causar defeitos
genéticos. Pode causar
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde
câncer. Suspeita de
fertilidade prejudicial.
Causa danos aos
órgãos por exposição
prolongada ou
repetida.

Biológico

SE (09.01.001)
(99.999)
Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

SE

SE

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Acidente

Objetos
cortantes e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias,
lâminas e
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Acidente

Queda de
objetos
(05.01.014)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

Ergonômico

Acidente

NA

NA

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

SE

NA

NA

NA

NA

SE

SE

SE

SE

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros e
braços

NA

Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas
longas e calçados
fechados. Fornecer
óculos de segurança.

NA

Pode causar
perfurações, cortes e
arranhões.

NA

Recomenda-se o uso
de calçados fechados
e jaleco com manga
comprida

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas e
morte.

NA

Organizar os móveis
e utensílios, bem
como identificar e
consertar os desníveis
dos pisos de todas as
áreas, inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.92.

GSE 92: Laboratório Sala de Equipamentos
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções

Descrição sucinta das
atividades

Nº de expostos

92 Laboratório Sala de Equipamentos
Professor Universitário; Técnico Universitário de Suporte
Professor Universitário; Técnico de Laboratório
Técnico de Laboratório: Preparo de soluções e reagentes ácidos, básicos e alcalinos; Realização de procedimentos de análise química de amostras de solo, água, frutos,
folhas, sementes, adubos, resíduos animais (esterco de suínos, bovinos e aves), resíduos industriais; Digestão (aquecimento das soluções o que favorece a formação de gases
tóxicos) de amostras de solo, vísceras vegetais e efluentes; Manipulação de substâncias com metais pesados: chumbo e mercúrio; Operação e manutenção de equipamentos
analíticos (espectrofotômetro de chama, óptico e de emissão óptica); Manutenção e limpeza geral do laboratório; Limpeza de vidrarias. Professor: Preparo de soluções e
reagentes ácidos, básicos e alcalinos; Realização de procedimentos de análise química de amostras de solo, água, frutos, folhas, sementes, adubos, resíduos animais (esterco
de suínos, bovinos e aves), resíduos industriais; Digestão (aquecimento das soluções o que favorece a formação de gases tóxicos) de amostras de solo, vísceras vegetais e
efluentes; Manipulação de substâncias com metais pesados: chumbo e mercúrio; Ministra aulas práticas em laboratório; Operação e manutenção de equipamentos analíticos
(espectrofotômetro de chama, óptico e de emissão óptica).
02

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Limite de
Tolerância

52,1 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

Análise
qualitativa

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH
STEL=C2ppm

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o

Capela de fluxo
laminar com
Raios UV,
máscara, touca,
jaleco

Possíveis danos à
saúde
Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.
Tóxico se ingerido
ou inalado, provoca
queimadura severa à
pele e dano aos
olhos (lesões
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Ácido nítrico
(02.01.042)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=2ppm
STEL=4ppm

NA

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=0,2mg/m³

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

fornecimento de
(particular),
oculares graves) e
respirador semifacial
propé.
danos aos pulmões,
para gases ácidos. Luva
se inalado.
de borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
Câmara de fluxo
químico, bem como o
laminar, câmara
fornecimento de
de exaustão,
Causa queimaduras
respirador com
luvas de
na pele e lesões
suprimento de ar e
procedimento,
oculares graves. Fatal
facial inteira, capuz ou
óculos de
se inalado.
capacete. Luva de
segurança,
neoprene para ácido
máscara, jaleco.
nítrico 10%, 70% e
concentrado, exceto
fumegante.
Recomenda-se a
realização do
Luvas de
monitoramento de
procedimento,
exposição ao agente
máscara, óculos
químico, bem como o
Causa queimaduras
de proteção,
fornecimento de
na pele e lesões
jaleco e macacão
respirador facial inteiro
oculares graves.
para pulverização
P1 para particulados,
de defensivos
ou semifacial P1 com
agrícolas.
óculos a prova de gás.
Consultar a o tipo de
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Ácido acético
(02.01.023)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Ácido perclórico
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Ácido perclórico
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de

Químico

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

NR15 8ppm ou
20mg/m³
ACGIH
TWA=10ppm
STEL=15ppm

Nível de
Ação

Habitual

Análise
qualitativa

Via aérea,
cutânea

Habitual

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

NA

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

Não contém
substâncias com
valores limites de

NA

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

luvas para as diferentes
concentrações.
Recomenda-se a
Pode ser nocivo se
realização do
ingerido. Nocivo em
monitoramento de
contato com a pele,
exposição ao agente
causa queimadura
químico, bem como o
Capela de fluxo
severa à pele e dano
fornecimento de
laminar com
aos olhos (danos
respirador purificador
Raios UV,
oculares graves).
de ar para vapores
máscara, touca,
Quando inalado
orgânicos com peça
jaleco
pode causar
facial inteira, ou peça
(particular),
sintomas alérgicos,
semifacial com óculos
propé.
asma ou dificuldades
à prova de gás. Luva de
respiratórias. Causa
borracha natural
dano aos órgãos:
(látex), nitrílica ou
sistema respiratório
neoprene.
e sangue.
Recomenda-se a
realização do
Perigoso se ingerido.
Luvas de
monitoramento de
Causa queimaduras
procedimento,
exposição ao agente
na pele e lesões
máscara, óculos
químico, bem como o
oculares graves.
de proteção,
fornecimento de
Pode causar danos
jaleco e macacão
respirador semifacial
aos órgãos por
para pulverização
para vapores orgânicos
exposição
de defensivos
e gases ácidos, luva
prolongada ou
agrícolas.
nitrílica, neoprene ou
repetida.
PVC.
Recomenda-se a
Luvas de
Perigoso se ingerido.
realização do
procedimento,
Causa queimaduras
monitoramento de
máscara, óculos
na pele e lesões
exposição ao agente
de proteção,
oculares graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Agente

Ácido fosfórico
(02.01.038)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
soluções e
reagentes
químicos

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Ácido bórico
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Acetona
(02.01.020)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

exposição
ocupacional.

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=1mg/m³
STEL=3mg/m³

Habitual

Análise
qualitativa

2 mg/m³
(fração inalável)

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 780ppm
1870mg/m³
ACGIH

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

químico, bem como o jaleco e macacão
fornecimento de
para pulverização
respirador semifacial
de defensivos
para vapores orgânicos
agrícolas.
e gases ácidos, luva
nitrílica, neoprene ou
PVC.

NA

NA

NA

Respirador facial
inteiro P2 para
particulados. Luva
nitrílica, neoprene ou
PVC.

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
PFF2 para gases ácidos,
luvas de borracha
natural (látex) ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente

Possíveis danos à
saúde
Pode causar danos
aos órgãos por
exposição
prolongada ou
repetida.

Luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco
(particular),
capela de
exaustão de
gases.

Pode ser fatal se
ingerido e penetrar
nas vias respiratórias,
causa queimaduras
na pele e danos aos
olhos, provoca
irritação à pele,
causa lesão ocular
grave e pode causar
irritação das vias
respiratórias.

luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco, capela
química.

Pode prejudicar a
fertilidade ou o feto.

luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,

Provoca irritação
ocular grave. Pode
causar sonolência ou
tonturas.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
soluções e
reagentes
químicos

Formaldeído
(Formol)
(02.01.423)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Peróxido de
hidrogênio
>=70%
(02.01.641)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

NA

químico, bem como
fornecer respirador
PFF2 para vapores
orgânicos, luvas de
proteção (látex ou
neoprene) e manter o
fornecimento de
óculos e macacão para
defensivos.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador purificador
de ar para formol com
peça facial inteira, ou
peça semifacial com
óculos à prova de gás.
Luva de borracha
natural (látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador purificador
de ar para vapores
orgânicos com peça

TWA=(500ppm,
1186mg/m³)
STEL=(750ppm,
1780mg/m³)

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

NR15 1,6ppm ou
2,3mg/m³
ACGIH
STEL=C0,3ppm

ACGIH
TWA=1ppm

NA

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

jaleco, capela
química.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,
jaleco e macacão
para pulverização
de defensivos
agrícolas.

Tóxico se ingerido,
se inalado e em
contato com a pele.
Provoca queimadura
severa à pele e dano
aos olhos e sistema
nervoso central (este
por exposição
repetida ou
prolongada).

Luvas de
Perigoso se ingerido.
procedimento,
Causa queimaduras
máscara, óculos
na pele e lesões
de proteção,
oculares graves.
jaleco e macacão
Prejudicial se
para pulverização
inalado. Pode causar
de defensivos
irritação respiratória.
agrícolas.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

facial inteira, ou peça
semifacial com óculos
à prova de gás, luva de
borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Manter o fornecimento
de macacão para
pulverização.

Químico

Químico

Álcool etílico
(Etanol)
(02.01.069)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Hidróxido de
sódio
(02.01.490)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 780ppm
ou 1480mg/m³
ACGIH
STEL=1000ppm

NA

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
STEL=C2mg/m³

NA

Provoca irritação
ocular grave, danos
ao fígado e ao
Recomenda-se a
sistema nervoso
realização do
Luvas de
central (por
monitoramento de
procedimento,
exposição repetida
exposição, bem como
máscara, óculos
ou prolongada, se
o fornecimento de
de proteção,
ingerido). Pode
respirador semifacial
jaleco e macacão
provocar defeitos
para vapores orgânicos para pulverização genéticos, irritação
e luva de borracha
de defensivos
das vias respiratórias,
natural (látex), nitrílica,
agrícolas.
sonolência e
neoprene ou PVC.
vertigem. Pode
prejudicar a
fertilidade ou o feto
se ingerido.
Recomenda-se a
Capela de fluxo
realização do
laminar com
monitoramento de
Raios UV,
Causa queimaduras
exposição ao agente
máscara, touca,
na pele e lesões
químico, bem como o
jaleco
oculares graves.
fornecimento de luva
(particular),
de proteção (látex,
propé.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Éter etílico
(02.01.289)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Cloreto de
potássio
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Dicromato de
potássio
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e

Químico

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

NR15
310ppm ou
940mg/m³
ACGIH
TWA=400ppm
STEL=500ppm

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

Habitual

Não contém
substâncias com
Análise
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

Nível de
Ação

NA

Observações e
recomendações
neoprene ou PVC) e
respirador PFF2 para
vapores orgânicos.
Manter o fornecimento
de macacão para
pulverização e óculos
de segurança.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para vapores
orgânicos, luva de
proteção (nitrílica) e
óculos de segurança.

NA

Recomenda-se o
fornecimento de
óculos e luvas de
proteção.

NA

Recomenda-se
manipular o produto
em local com boa
ventilação natural ou
mecânica (capela de
exaustão), de forma a

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Provoca irritação
ocular grave.

Luvas de
procedimento,
avental. capela

de exaustão de
gazes e capela
de fluxo laminar
com raio UV.

NA

Esta substância não é
classificada como
perigosa de acordo
com a diretiva
67/548/CEE.
Tóxico por ingestão,
nocivo em contato
com a pele, fatal por
inalação, causa
queimaduras na pele
e lesões oculares
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
reagentes
químicos

Fenolftaleína
(02.01.999)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Hidróxido de
Potássio
(02.01.489)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Não contém
substâncias com
Análise
Ocasional
valores limites de
qualitativa
exposição
ocupacional.

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
STEL=C2mg/m³

Nível de
Ação

NA

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

manter a concentração
de vapores/poeiras
inferior ao limite de
tolerância. Utilizar luvas
de proteção, óculos de
segurança e respirador
semifacial do tipo P2.

graves, pode causar
reação alérgica da
pele, sintomas de
alergia ou asma ou
dificuldades
respiratórias se
inalado, irritação
respiratória, defeitos
genéticos, câncer,
pode prejudicar a
fertilidade ou o feto,
causar danos aos
órgãos por
exposição
prolongada ou
repetida.

Recomenda-se o uso
de respirador
semifacial para vapores
orgânicos, óculos de
proteção e luvas de
segurança.

NA

Suspeita de causar
defeitos genéticos.
Pode causar câncer.
Suspeita de
fertilidade
prejudicial.

NA

Os efeitos do
contato ou da
inalação podem não
ser sentidos de
imediato. A inalação,
ingestão ou contato
com a pele podem
causar lesões graves
ou morte. O fogo

Fornecer respirador
PFF1, luvas de
proteção (látex,
nitrílica, neoprene ou
vinil), e óculos de
segurança
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde
pode produzir gases
irritantes corrosivos
e/ou tóxicos.

Biológico

SE (09.01.001)
(99.999)
Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

SE

SE

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Acidente

Objetos
cortantes e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias,
lâminas e
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Acidente

Queda de
objetos
(05.01.014)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

Ergonômico

Acidente

Legenda:

NA

NA

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

SE

NA

NA

NA

NA

SE

SE

SE

SE

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

NA

Problemas de
coluna, tendinite em
ombros e braços

NA

Recomenda-se manter
o uso de jalecos com
mangas longas e
calçados fechados.
Fornecer óculos de
segurança.

NA

Pode causar
perfurações, cortes e
arranhões.

NA

Recomenda-se o uso
de calçados fechados e
jaleco com manga
comprida

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas e
morte.

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar
os desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.93.

GSE 93: Almoxarifado de Reagentes
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

93 Almoxarifado de Reagentes
Professor Universitário
Professor Universitário
Recepção e conferência de produtos químicos; Catalogação e armazenamento de produtos químicos; Viabilizar processos de autorização de compra e uso de substâncias
químicas controladas; Proceder autorização de entrega de produtos químicos aos laboratórios do Departamento.
01

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico
Biológico

Ergonômico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Postura
sentada por
longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

52,1 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

Atividades
administrativas
sentadas

NA

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de todas
as áreas, inclusive áreas
externas. Colocar corrimão
nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado

SAFE – Soluções em Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente
E-mail: contato@safesst.com.br – Site:www.safesst.com.br - Telefone: 51-3557.5655

470/537

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

15.94.

GSE 94: Casa de Vegetação (Didático)
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

94 Casa de Vegetação (Didático)
Professor Universitário
Professor (atuando em salas de aula e laboratórios)
Realização de experimentos de plantas (hortaliças, vegetais); Testagem de adubos, estercos e fertilizantes; Orientação de alunos do curso de Agronomia e Engenharia Florestal
e condução de pesquisa científica na pós-graduação.
01

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico
Biológico

Ergonômico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Postura
sentada por
longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

52,1 dB(A)

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Realizar pausas e
movimentação do corpo
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros
e braços

Atividades
administrativas
sentadas

NA

NA

SAFE – Soluções em Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente
E-mail: contato@safesst.com.br – Site:www.safesst.com.br - Telefone: 51-3557.5655

471/537

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar os
desníveis dos pisos de todas
as áreas, inclusive áreas
externas. Colocar corrimão
nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.95.

GSE 95: Museu de Solos de Santa Catarina
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

95 Museu de Solos de Santa Catarina
Professor Universitário
Professor Universitário
Coleta de solos em campo; Confecção de monólitos de solo; Preservação de solos para exposição; Preparo de soluções ácidas e básicas; Análise físico-química dos solos;
Condução de aulas aos acadêmicos do CAV e projetos de extensão; Recepção e orientação de alunos de escolas do ensino fundamental e médio em exposições didáticas
(projetos de extensão).
03

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Acetona
(02.01.020)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Atividades
administrativas

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

52,1 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/ 8h
diárias
Dose(8)=100%

NR15 780ppm
1870mg/m³
ACGIH
TWA=(500ppm,
1186mg/m³)
STEL=(750ppm,
1780mg/m³)

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas
do aparelho
digestivo,
taquicardia, perigo
de infarto.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como
fornecer respirador
PFF2 para vapores
orgânicos, luvas de
proteção (látex ou
neoprene) e manter o

Luvas de
procedimento,
máscara com
filtro químico,
jaleco
(particular),
capela de
exaustão de
gases.

Provoca irritação
ocular grave. Pode
causar sonolência
ou tonturas.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ácido clorídrico
(02.01.031)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Ácido nítrico
(02.01.042)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Químico

Ácido sulfúrico
(02.01.047)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de

Via aérea,
cutânea

Químico

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NR15 4ppm ou
5,5mg/m³
ACGIH
STEL=C2ppm

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=2ppm
STEL=4ppm

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=0,2mg/m³

Nível de Ação

NA

NA

NA

Observações e
recomendações
fornecimento de
óculos e macacão para
defensivos.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para gases ácidos. Luva
de borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador com
suprimento de ar e
facial inteira, capuz ou
capacete. Luva de
neoprene para ácido
nítrico 10%, 70% e
concentrado, exceto
fumegante.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Capela de fluxo
laminar com
Raios UV,
máscara, touca,
jaleco (particular),
propé.

Tóxico se ingerido
ou inalado, provoca
queimadura severa
à pele e dano aos
olhos (lesões
oculares graves) e
danos aos pulmões,
se inalado.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.
Fatal se inalado.

Luvas de
procedimento,
máscara, óculos
de proteção,

Causa queimaduras
na pele e lesões
oculares graves.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
soluções e
reagentes
químicos

Álcool metílico
(Metanol)
(02.01.077)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Hexano
(02.01.473)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NR15
156ppm ou
200mg/m³
(ocorre
absorção pela
pele)
ACGIH
TWA=200ppm
STEL=250ppm

ACGIH
TWA=50ppm

Nível de Ação

NA

NA

Observações e
recomendações
químico, bem como o
fornecimento de
respirador facial inteiro
P1 para particulados,
ou semifacial P1 com
óculos a prova de gás.
Consultar a o tipo de
luvas para as diferentes
concentrações.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
com suprimento de ar
(vida útil para
respirador semifacial
para VO). Fornecer
luvas de proteção
(látex, nitrílica,
neoprene ou PVC),
óculos de segurança e
avental.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

jaleco e macacão
para pulverização
de defensivos
agrícolas.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Tóxico se inalado.
Tóxico em contato
com a pele. Tóxico
por ingestão. Causa
dano aos órgãos.

Luvas de
procedimento,
jaleco, máscara e
luvas de couro.

Pode ser mortal por
ingestão e
penetração nas vias
respiratórias.
Suspeito de
prejudicar a
fertilidade. Pode
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

para vapores
orgânicos. Fornecer
luvas de proteção
(nitrílica ou neoprene)
e óculos ou protetor
facial.

Químico

Químico

Benzeno
(02.01.114)
(99.999)

Substância em
concentração ≤
0,1 (%) (v/v),
presente na
manipulação do
Hexano.

Éter etílico
(02.01.289)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

ACGIH
TWA=0,5ppm
STEL=2,5ppm

Análise
qualitativa

NR15
310ppm ou
940mg/m³
ACGIH
TWA=400ppm
STEL=500ppm

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para vapores
orgânicos. Fornecer
luvas de proteção
(nitrílica ou neoprene)
e óculos ou protetor
facial.

Luvas de
procedimento,
jaleco, máscara e
luvas de couro.

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para vapores

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Possíveis danos à
saúde
causar danos aos
órgãos por
exposição
prolongada ou
repetida. Causa
irritação na pele.
Pode causar
sonolência ou
tonturas.
Pode ser mortal por
ingestão e
penetração nas vias
respiratórias. Causa
irritação na pele.
Provoca irritação
ocular grave. Pode
causar defeitos
genéticos. Pode
causar câncer.
Causa danos aos
órgãos por
exposição
prolongada ou
repetida.

Provoca irritação
ocular grave.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Provoca irritação
ocular grave, danos
ao fígado e ao
sistema nervoso
central (por
exposição repetida
ou prolongada, se
ingerido). Pode
provocar defeitos
genéticos, irritação
das vias
respiratórias,
sonolência e
vertigem. Pode
prejudicar a
fertilidade ou o feto
se ingerido.

SE

SE

orgânicos, luva de
proteção (nitrílica) e
óculos de segurança.

Químico

Biológico

Ergonômico

Acidente

Álcool etílico
(Etanol)
(02.01.069)
(99.999)

SE (09.01.001)
(99.999)
Postura sentada
por longos
períodos
(04.01.002)
(99.999)
Objetos
cortantes e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

SE

SE

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Durante a
manipulação de
vidrarias,
lâminas e
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente

Análise
Ocasional
qualitativa

SE

SE

Habitual

Análise
qualitativa

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 780ppm
ou 1480mg/m³
ACGIH
STEL=1000ppm

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador semifacial
para vapores
orgânicos. Luva de
borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.

SE

SE

SE

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho

NA

Problemas de
coluna, tendinite
em ombros e
braços

NA

Recomenda-se manter
o uso de jalecos com
mangas longas e
calçados fechados.

NA

Pode causar
perfurações, cortes
e arranhões.

NA

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Queda de
objetos
(05.01.014)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato
mãos, braços e
olhos.

NA

NA

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Recomenda-se o uso
de calçados fechados e
jaleco com manga
comprida

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas
e morte.

NA

Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar
os desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas escadas

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

Nível de Ação

Observações e
recomendações
Fornecer óculos de
segurança.

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

Análise
qualitativa

NA

NA

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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Hospital de Clínica Veterinária
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15.96.

GSE 96: Administração e Financeiro
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

96 Administração e Financeiro
Técnico Universitário de Execução
Auxiliar Administrativo
Administração – O administrador coordena as atividades do pessoal administrativo; solicita materiais e insumos para as atividades administrativas; gerencia recursos humanos
e materiais do HCV; o servidor administrador informa que transita, eventualmente, nas áreas do canil/gatil e no estábulo para resolver questões gerenciais com os técnicos
do HCV. Financeiro – Coordenar contas a pagar e receber; analisar custos e valores recebidos; controlar fluxo de caixa (consulta diária); emitir boletos de pagamento; o
servidor administrador informa que transita, eventualmente, nas áreas do canil/ gatil e no estábulo para resolver questões gerenciais com os técnicos do HCV.
02

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Biológico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Agentes biológicos
infecciosos e
infectocontagiosos
(bactérias, vírus,
protozoários,
fungos, príons,
parasitas e outros)
(03.01.001)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Tipo de
Forma de
exposição
Contato

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas
de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

54,9 dB(A)

85,0 dB(A) p/
8h diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da audição,
problemas do aparelho
digestivo, taquicardia,
perigo de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Ao transitar pelas
instalações do
hospital, em
contato com
objetos
possivelmente
contaminados

Via cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Recomenda-se lavar as
mãos com frequência.

NA

Doenças infecciosas e
infectocontagiosas
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Ergonômico

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Tipo de
Forma de
exposição
Contato

Postura sentada por
longos períodos
(04.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

NA

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Observações e
recomendações
Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho
Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar
os desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas escadas

Medidas
de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros e
braços

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de mesmo
nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.97.

GSE 97: Secretaria (Recepção)
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções

97 Secretaria (Recepção)
Técnico Universitário de Execução
Auxiliar Administrativo

Descrição sucinta das
atividades

Recepcionar clientes e animais; registrar os animais; transportar os animais de pequeno porte, e prontuários aos consultórios; entregar animais em
alta médica aos clientes; registrar os prontuários no sistema informatizado; os servidores da recepção informam que entram com contato com os
animais, quando se deslocam ao canil/ gatil, por falta de pessoal no momento desta necessidade e no estábulo quando encaminham os prontuários
dos animais em atendimento.

Nº de expostos

06

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Biológico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Agentes biológicos
infecciosos e
infectocontagiosos
(bactérias, vírus,
protozoários,
fungos, príons,
parasitas e outros)
(03.01.001)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Tipo de
Forma de
exposição
Contato

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas
de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

54,9 dB(A)

85,0 dB(A) p/
8h diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da audição,
problemas do aparelho
digestivo, taquicardia,
perigo de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Ao transitar pelas
instalações do
hospital, em
contato com
objetos
possivelmente
contaminados

Via cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Recomenda-se lavar as
mãos com frequência.

NA

Doenças infecciosas e
infectocontagiosas
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Ergonômico

Acidente

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Tipo de
Forma de
exposição
Contato

Postura sentada por
longos períodos
(04.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

NA

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Observações e
recomendações
Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho
Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar
os desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas escadas

Medidas
de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros e
braços

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de mesmo
nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.98.

GSE 98: Estoque / Farmácia
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

98 Estoque / Farmácia
Técnico Universitário de Execução; Técnico Universitário de Suporte
Auxiliar Administrativo; Técnico de Enfermagem
Técnico de Enfermagem – Receber medicamentos e acondicionar nas prateleiras; diluir ou dividir medicamentos em concentrações de acordo com especificações
eventualmente; reconstituir medicamentos em solução aquosa de acordo com especificações contidas nas fichas de prescrição médica eventualmente; controlar o volume
de medicação e insumos em estoque; requisitar materiais. Auxiliar Administrativo – Receber medicamentos e acondicionar nas prateleiras; diluir ou dividir medicamentos em
concentrações de acordo com especificações eventualmente; reconstituir medicamentos em solução aquosa de acordo com especificações contidas nas fichas de prescrição
médica eventualmente; controlar o volume de medicação e insumos em estoque; requisitar materiais.
02

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Biológico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Agentes biológicos
infecciosos e
infectocontagiosos
(bactérias, vírus,
protozoários,
fungos, príons,
parasitas e outros)
(03.01.001)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Tipo de
Forma de
exposição
Contato

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas
de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

54,9 dB(A)

85,0 dB(A) p/
8h diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da audição,
problemas do aparelho
digestivo, taquicardia,
perigo de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Ao transitar pelas
instalações do
hospital, em
contato com
objetos
possivelmente
contaminados

Via cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Recomenda-se lavar as
mãos com frequência.

NA

Doenças infecciosas e
infectocontagiosas
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Ergonômico

Acidente

Legenda:

Agente
(99.999)
Postura sentada por
longos períodos
(04.01.002)
(99.999)

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Tipo de
Forma de
exposição
Contato

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Desníveis de pisos,
degraus não
identificados
escadas sem
corrimão

NA

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Observações e
recomendações

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho
Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar
os desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas escadas

Medidas
de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros e
braços

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de mesmo
nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.99.

GSE 99: Esterilização
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

99 Esterilização
Técnico Universitário de Serviços
Serviços Gerais
Operar os equipamentos de autoclave horizontal e vertical e estufa, para higienização e esterilização de instrumentos e materiais cirúrgicos, vestuários e materiais dos
ambulatórios; separar e Identificar instrumentos e materiais para o procedimento; guardar e /ou encaminhar materiais esterilizados para o bloco cirúrgico e ambulatórios.
01

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Biológico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Agentes biológicos
infecciosos e
infectocontagiosos
(bactérias, vírus,
protozoários,
fungos, príons,
parasitas e outros)
(03.01.001)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas
de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

54,9 dB(A)

85,0 dB(A) p/
8h diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da audição,
problemas do aparelho
digestivo, taquicardia,
perigo de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Em contato com
materiais
possivelmente
contaminados

Via cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Recomenda-se lavar
as mãos com
frequência.

NA

Doenças infecciosas e
infectocontagiosas
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Postura sentada por
longos períodos
(04.01.002)
(99.999)

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Habitual

Análise
qualitativa

Acidente

Objetos cortantes
e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias, lâminas
e bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Acidente

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de
pisos, degraus
não identificados
escadas sem
corrimão

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Risco

Ergonômico

Legenda:

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Limite de
Tolerância

Resultado

NA

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações
Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho
Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas
longas e calçados
fechados. Fornecer
óculos de segurança.
Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar
os desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas escadas

Medidas
de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros e
braços

NA

Pode causar
perfurações, cortes e
arranhões.

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.100.

GSE 100: Bloco Cirúrgico / Centro Cirúrgico
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções

100 Bloco Cirúrgico / Centro Cirúrgico
Professor Universitário
Professor Universitário

Descrição sucinta das
atividades

Manusear animais domésticos e silvestres; realizar procedimentos invasivos de cirurgia e monitoração anestésica; manusear anestésicos inalatórios
(isoflurano, halotano e sevofluorano), anestésicos injetáveis, drogas entorpecentes e controladas (opioídes, tranquilizantes, neurolepticos); manusear
bisturi elétrico e eletrocautério; operar equipamento de Raio X e fluoroscópio, em projetos de pesquisa e extensão eventualmente; realizar
procedimentos invasivos de cirurgia; manusear bisturi elétrico e eletrocautério.

Nº de expostos

07

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Físico

Químico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Atividades
administrativas

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

54,9 dB(A)

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/
8h diárias
Dose(8)=100%

Nível de Ação

Observações e
recomendações

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

Radiação Ionizante
(01.01.014)
(99.999)

Equipamentos
de Raio X

Ar

Eventual

Análise
qualitativa

NA

NA

Recomenda-se
manter o uso de
jaleco, luvas e
protetor de tireoide
plumbíferos.
Fornecer óculos
plumbífero.

SE (09.01.001)
(99.999)

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da
audição, problemas do
aparelho digestivo,
taquicardia, perigo de
infarto.

Náuseas, vômitos,
Jaleco, luvas
queda de cabelo,
e protetor de
catarata, anemia,
tireoide
câncer de tireoide e de
plumbíferos
pele, malformações
congênitas.
SE

SE
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente
Agentes biológicos
infecciosos e
infectocontagiosos
(bactérias, vírus,
protozoários,
fungos, príons,
parasitas e outros)
(03.01.001)
(99.999)
Postura de pé por
longos períodos
(04.01.003)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Doenças infecciosas e
infectocontagiosas

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros e
braços

NA

Pode causar
perfurações, cortes e
arranhões.

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

Em contato com
sangue e
secreções
animais

Via cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Recomenda-se o uso
de jaleco, luvas de
procedimento,
óculos de segurança,
máscara de proteção.

Durante a
realização de
procedimentos
cirúrgicos

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Realizar pausas
durante a jornada de
trabalho

Acidente

Objetos cortantes
e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Durante a
manipulação de
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Acidente

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de
pisos, degraus
não identificados
escadas sem
corrimão

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Biológico

Ergonômico

Legenda:

Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas
longas e calçados
fechados. Fornecer
óculos de segurança.
Organizar os móveis
e utensílios, bem
como identificar e
consertar os
desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas escadas

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.101.

GSE 101: Clínica de Pequenos Animais e Animais Silvestres (Ambulatórios)
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

101 Clínica de Pequenos Animais e Animais Silvestres (Ambulatórios)
Professor Universitário
Professor Universitário
Manusear de animais em atendimentos clínicos em consultas; coletar amostras biológicas (urina, sangue, fezes); manejar lesões contaminadas (feridas, abscessos, infecções
auriculares); aplicar medicamentos em tratamento quimioterápico; aplicar medicamentos diversos; auar na contenção de animais, para exames radiológicos e ultrassonografia
eventualmente. Realizar exames de eletrocardiograma e ecocardiográfica de pequenos animais nos ambulatórios e grandes animais no estábulo; ministrar aulas práticas e
teóricas.
11

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Biológico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)
SE (09.01.001)
(99.999)
Agentes biológicos
infecciosos e
infectocontagiosos
(bactérias, vírus,
protozoários,
fungos, príons,
parasitas e outros)
(03.01.001)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas
de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

Atividades
administrativas

Ar

Habitual

54,9 dB(A)

85,0 dB(A) p/
8h diárias
Dose(8)=100%

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da audição,
problemas do aparelho
digestivo, taquicardia,
perigo de infarto.

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

NA

Recomenda-se o uso
de jaleco, luvas de
procedimento, óculos
de segurança,
máscara de proteção.

NA

Doenças infecciosas e
infectocontagiosas

Em contato com
sangue e
secreções
animais

Via cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

NA
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Ergonômico

Postura de pé por
longos períodos
(04.01.003)
(99.999)

Acidente

Objetos cortantes
e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Acidente

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Legenda:

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
Durante a
realização de
procedimentos
cirúrgicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

NA

Habitual

Resultado

Limite de
Tolerância

Análise
qualitativa

NA

Nível de Ação

Observações e
recomendações

Medidas
de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Realizar pausas
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros e
braços

NA

Pode causar
perfurações, cortes e
arranhões.

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

Durante a
manipulação de
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Desníveis de
pisos, degraus
não identificados
escadas sem
corrimão

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas
longas e calçados
fechados. Fornecer
óculos de segurança.
Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar
os desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas escadas

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.102.

GSE 102: Laboratório de Análises Clínicas e Patologia Clínica
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

102 Laboratório de Análises Clínicas e Patologia Clínica
Professor Universitário
Professor Universitário
Responsável pela rotina laboratorial; analisar amostras de sangue, soro, urina, fezes, líquido cefalorraquidiano e sinovial; manusear reagentes químicos eventualmente;
ministrar aulas práticas e teóricas.
02

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Químico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Álcool etílico
(Etanol)
(02.01.069)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Atividades
administrativas

Substância
utilizada para
esterilização de
materiais

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

54,9 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

85,0 dB(A) p/
8h diárias
Dose(8)=100%

NR15 780ppm
ou 1480mg/m³
ACGIH
STEL=1000ppm

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

80,0 dB(A)
Dose(8)=50%

NA

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição, bem
como o
fornecimento de
respirador
semifacial para
vapores orgânicos
e luva de borracha
natural (látex),
nitrílica, neoprene
ou PVC.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

NA

Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da audição,
problemas do aparelho
digestivo, taquicardia,
perigo de infarto.

Respirador
semifacial com
filtro químico
para vapores
orgânicos com
carvão ativado,
luvas de
borracha (látex)
e jaleco.

Provoca irritação ocular
grave, danos ao fígado
e ao sistema nervoso
central (por exposição
repetida ou
prolongada, se
ingerido). Pode
provocar defeitos
genéticos, irritação das
vias respiratórias,
sonolência e vertigem.
Pode prejudicar a
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Agente

Hipoclorito de
Sódio
(02.01.063)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Químico

Éter etílico
(02.01.289)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Via aérea,
cutânea

Ocasional

Biológico

Agentes biológicos
infecciosos e
infectocontagiosos
(bactérias, vírus,
protozoários,

Em contato com
sangue e
secreções
animais

Via cutânea

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

AIHA
STEL=2mg/m³

Nível de
Ação

NA

Análise
qualitativa

NR15
310ppm ou
940mg/m³
ACGIH
TWA=400ppm
STEL=500ppm

NA

Análise
qualitativa

NA

NA

Observações e
recomendações

Respirador
semifacial P1 para
particulados. Luva
de borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao
agente químico,
bem como o
fornecimento de
respirador
semifacial para
vapores orgânicos,
luva de proteção
(nitrílica) e óculos
de segurança.
Recomenda-se o
uso de jaleco, luvas
de procedimento,
óculos de
segurança, máscara
de proteção.

Medidas de
controle
existentes

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Possíveis danos à saúde
fertilidade ou o feto se
ingerido.
Nocivo se ingerido.
Provoca queimadura
severa à pele e danos
aos olhos. Pode
provocar reações
alérgicas na pele.
Quando inalado pode
provocar sintomas
alérgicos, de asma ou
dificuldades
respiratórias.

Máscaras de
procedimento,
luvas de
procedimento
(látex) e jaleco.

A inalação ou contato
com o material pode
irritar ou provocar
queimaduras na pele e
olhos. O fogo pode
produzir gases
irritantes, corrosivos ou
tóxicos. Vapores podem
causar tonturas ou
asfixia.

NA

Doenças infecciosas e
infectocontagiosas
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

fungos, príons,
parasitas e outros)
(03.01.001)
(99.999)
Postura sentada por
longos períodos
Ergonômico
(04.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

NA

NA

Atividades
administrativas
sentadas

NA

Habitual

Análise
qualitativa

Acidente

Objetos cortantes
e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias,
lâminas e
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Acidente

Queda de objetos
(05.01.014)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias e
demais objetos
do laboratório.

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Acidente

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Legenda:

Observações e
recomendações

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho
Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com
mangas longas e
calçados fechados.
Fornecer óculos de
segurança.
Recomenda-se o
uso de calçados
fechados e jaleco
com manga
comprida
Organizar os
móveis e utensílios,
bem como
identificar e
consertar os
desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas
escadas

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros e
braços

NA

Pode causar
perfurações, cortes e
arranhões.

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas e
morte.

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de mesmo
nível

SE: Sem Exposição
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

NA: Não Aplicado
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15.103.

GSE 103: Diagnóstico por Imagem
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções

Descrição sucinta das
atividades

Nº de expostos

103 Diagnóstico por Imagem
Professor Universitário
Professor Universitário
Ministrar aulas teórico-práticas, na disciplina de Diagnóstico por Imagem; atuar nos exames de RX no período da tarde, de acordo com as demandas do Hospital, pois não
há um técnico em radiologia contratado para este serviço; atuar na urgência e emergência do Hospital no período da manhã realizando exames de RX. Preparar os pacientes
(animais) para o exame: injetar contraste (bário, iodo), realizar punção ou sondagem gástrica, vesical, enema (baritado), entre outros; adaptar focinheira em animais agressivoagitados, realizar sedação e realizar o exame propriamente dito. Buscar e levar animais internados no canil, gatil ou na recepção; preparar os pacientes (animais) para os
exames, incluindo os exames guiados utilizando agulhas de punção, agulhas de acupuntura. Realizar o exame propriamente dito. Coletar material biológico para exames
posteriores em tubos e lâminas; realizar esfregaço de secreções; realizar desinfecção das mesas e equipamentos com álcool 70% ou clorexidina; realizar as etapas da revelação
dos filmes radiográficos utilizando revelador (hidroquinona) e fixador (tiossulafato de amônio), etapas: banho, revelador, banho fixador, secagem, lavagem; realizar
acupuntura em pacientes (animais) de acordo com a indicação clínica – projeto de extensão.
01

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Físico

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Físico

Radiação Ionizante
(01.01.014)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Atividades
administrativas

Equipamentos
de Raio X

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Ar

Ar

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

54,9 dB(A)

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

85,0 dB(A) p/ 8h
80,0 dB(A)
diárias
Dose(8)=50%
Dose(8)=100%

NA

NA

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

NA

NA

Recomenda-se manter
o uso de jaleco, luvas e
protetor de tireoide
plumbíferos. Fornecer
óculos plumbífero.

Jaleco, luvas e
protetor de
tireoide
plumbíferos

Possíveis danos à saúde
Cansaço, irritação, dores
de cabeça, diminuição
da audição, problemas
do aparelho digestivo,
taquicardia, perigo de
infarto.
Náuseas, vômitos,
queda de cabelo,
catarata, anemia, câncer
de tireoide e de pele,
malformações
congênitas.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Químico

Agente

Hidroquinona
(02.01.486)
(99.999)

Álcool etílico
(Etanol)
(02.01.069)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
utilizada na
revelação de
Raio X

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Habitual

Resultado

Limite de
Tolerância

Análise
ACGIH
qualitativa TWA=(1mg/m³)

Análise
qualitativa

NR15 780ppm
ou 1480mg/m³
ACGIH
STEL=1000ppm

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico. Podem existir
na atmosfera nas 2
fases: vapor e
particulada. Para esses
casos, recomenda-se o
fornecimento de filtros
combinados de
vapores orgânicos e
particulados tipo P2.
Fornecer luvas de
proteção (borracha
natural – látex, nitrílica,
neoprene ou PVC –
vinil).

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição, bem como
o fornecimento de
respirador semifacial
para vapores
orgânicos e luva de
borracha natural
(látex), nitrílica,
neoprene ou PVC.

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

NA

Suspeita de causar
câncer. Suspeita de
causar defeitos
genéticos. Perigoso se
ingerido. Causa graves
lesões oculares. Pode
causar uma reação
alérgica da pele.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Provoca irritação ocular
grave, danos ao fígado
e ao sistema nervoso
central (por exposição
repetida ou prolongada,
se ingerido). Pode
provocar defeitos
genéticos, irritação das
vias respiratórias,
sonolência e vertigem.
Pode prejudicar a
fertilidade ou o feto se
ingerido.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Químico

Agente

Ácido acético
(02.01.023)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Agentes biológicos
infecciosos e
infectocontagiosos
Em contato com
(bactérias, vírus,
sangue e
Biológico
protozoários,
secreções
fungos, príons,
animais
parasitas e outros)
(03.01.001)
(99.999)
Postura sentada por
Atividades
longos períodos
Ergonômico
administrativas
(04.01.002)
sentadas
(99.999)
Arranjo físico
Desníveis de
inadequado
pisos, degraus
Acidente
(05.01.005)
não
(99.999)
identificados

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Via aérea,
cutânea

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NR15 8ppm ou
20mg/m³
ACGIH
TWA=10ppm
STEL=15ppm

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

NA

Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico, bem como o
fornecimento de
respirador purificador
de ar para vapores
orgânicos com peça
facial inteira, ou peça
semifacial com óculos
à prova de gás. Luva
de borracha natural
(látex), nitrílica ou
neoprene.

Câmara de fluxo
laminar, câmara
de exaustão,
luvas de
procedimento,
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Pode ser nocivo se
ingerido. Nocivo em
contato com a pele,
causa queimadura
severa à pele e dano
aos olhos (danos
oculares graves).
Quando inalado pode
causar sintomas
alérgicos, asma ou
dificuldades
respiratórias. Causa
dano aos órgãos:
sistema respiratório e
sangue.

NA

Recomenda-se o uso
de jaleco, luvas de
procedimento, óculos
de segurança, máscara
de proteção.

NA

Doenças infecciosas e
infectocontagiosas

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros e
braços

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de mesmo
nível

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

NA

Via cutânea

NA

Realizar pausas e
movimentação do
corpo durante a
jornada de trabalho
Organizar os móveis e
utensílios, bem como
identificar e consertar
os desníveis dos pisos
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Legenda:

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação
/ Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à saúde

de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas escadas

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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15.104.

GSE 104: Clínica de Grandes Animais e Estábulo
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EXPOSTOS
GSE
Cargos
Funções
Descrição sucinta das
atividades
Nº de expostos

104 Clínica de Grandes Animais e Estábulo
Professor Universitário
Professor Universitário
Exames físicos de animais de grande porte; acompanhar animais internados; realizar curativos; aplicar medicamentos (via venosa e intramuscular); coletar materiais biológicos
para exames (sangue, fluídos e secreções); conter animais na realização de exames de RX e ultrassom eventualmente; realizar cirurgias em animais de grande porte; operar
bisturi e eletrocautério; ministrar aulas práticas e teóricas.
04

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Físico

Físico

Químico

Agente

Ruído
(01.01.002)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Atividades
administrativas

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Ar

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

54,9 dB(A)

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

85,0 dB(A) p/ 8h
80,0 dB(A)
diárias
Dose(8)=50%
Dose(8)=100%

Radiação Ionizante
(01.01.014)
(99.999)

Equipamentos
de Raio X

Ar

Eventual

Análise
qualitativa

Hidroquinona
(02.01.486)
(99.999)

Substância
utilizada na
revelação de
Raio X

Via aérea,
cutânea

Habitual

Análise
ACGIH
qualitativa TWA=(1mg/m³)

NA

NA

NA

Observações e
recomendações

NA

Recomenda-se
manter o uso de
jaleco, luvas e
protetor de tireoide
plumbíferos. Fornecer
óculos plumbífero.
Recomenda-se a
realização do
monitoramento de
exposição ao agente
químico. Podem
existir na atmosfera

Medidas de
controle
existentes

NA

Jaleco, luvas e
protetor de
tireoide
plumbíferos

NA

Possíveis danos à
saúde
Cansaço, irritação,
dores de cabeça,
diminuição da audição,
problemas do aparelho
digestivo, taquicardia,
perigo de infarto.
Náuseas, vômitos,
queda de cabelo,
catarata, anemia,
câncer de tireoide e de
pele, malformações
congênitas.
Suspeita de causar
câncer. Suspeita de
causar defeitos
genéticos. Perigoso se
ingerido. Causa graves
lesões oculares. Pode
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Nível de
Ação

Observações e
recomendações
nas 2 fases: vapor e
particulada. Para
esses casos,
recomenda-se o
fornecimento de
filtros combinados de
vapores orgânicos e
particulados tipo P2.
Fornecer luvas de
proteção (borracha
natural – látex,
nitrílica, neoprene ou
PVC – vinil).

Químico

Álcool etílico
(Etanol)
(02.01.069)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e
reagentes
químicos

Químico

Ácido acético
(02.01.023)
(99.999)

Substância
utilizada no
preparo e
aplicação de
soluções e

Via aérea,
cutânea

Via aérea,
cutânea

Habitual

Habitual

Análise
qualitativa

NR15 780ppm
ou 1480mg/m³
ACGIH
STEL=1000ppm

NA

Análise
qualitativa

NR15 8ppm ou
20mg/m³
ACGIH
TWA=10ppm
STEL=15ppm

NA

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde
causar uma reação
alérgica da pele.

Provoca irritação
ocular grave, danos ao
Recomenda-se a
fígado e ao sistema
realização do
Câmara de fluxo
nervoso central (por
monitoramento de
laminar, câmara exposição repetida ou
exposição, bem como
de exaustão,
prolongada, se
o fornecimento de
luvas de
ingerido). Pode
respirador semifacial
procedimento,
provocar defeitos
para vapores
óculos de
genéticos, irritação das
orgânicos e luva de
segurança,
vias respiratórias,
borracha natural
máscara, jaleco. sonolência e vertigem.
(látex), nitrílica,
Pode prejudicar a
neoprene ou PVC.
fertilidade ou o feto se
ingerido.
Recomenda-se a
Câmara de fluxo
Pode ser nocivo se
realização do
laminar, câmara
ingerido. Nocivo em
monitoramento de
de exaustão,
contato com a pele,
exposição ao agente
luvas de
causa queimadura
químico, bem como
procedimento,
severa à pele e dano
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Agente

Agentes biológicos
infecciosos e
infectocontagiosos
(bactérias, vírus,
protozoários,
fungos, príons,
parasitas e outros)
(03.01.001)
(99.999)
Postura de pé por
longos períodos
(04.01.003)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
reagentes
químicos

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

Tipo de
exposição

Resultado

Limite de
Tolerância

Medidas de
controle
existentes
óculos de
segurança,
máscara, jaleco.

Possíveis danos à
saúde
aos olhos (danos
oculares graves).
Quando inalado pode
causar sintomas
alérgicos, asma ou
dificuldades
respiratórias. Causa
dano aos órgãos:
sistema respiratório e
sangue.

NA

Recomenda-se o uso
de jaleco, luvas de
procedimento, óculos
de segurança,
máscara de proteção.

NA

Doenças infecciosas e
infectocontagiosas

NA

Realizar pausas
durante a jornada de
trabalho

NA

Problemas de coluna,
tendinite em ombros e
braços

NA

NA

Recomenda-se
manter o uso de
jalecos com mangas
longas e calçados
fechados. Fornecer
óculos de segurança.

NA

Pode causar
perfurações, cortes e
arranhões.

NA

NA

Recomenda-se o uso
de calçados fechados

NA

Pode causar cortes,
contusões, fraturas e
morte.

Via cutânea

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Atividades
práticas de
pesquisa

NA

Habitual

Análise
qualitativa

NA

Acidente

Objetos cortantes
e/ou
perfurocortantes
(05.01.029)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias,
lâminas e
bisturis.

Durante a
manipulação,
pode atingir
principalmente
mãos, braços e
olhos.

Habitual

Análise
qualitativa

Acidente

Queda de objetos
(05.01.014)
(99.999)

Durante a
manipulação de
vidrarias e

NA

Habitual

Análise
qualitativa

Ergonômico

Observações e
recomendações
o fornecimento de
respirador purificador
de ar para vapores
orgânicos com peça
facial inteira, ou peça
semifacial com
óculos à prova de
gás. Luva de borracha
natural (látex),
nitrílica ou neoprene.

Em contato
com sangue e
secreções
animais

Biológico

Nível de
Ação
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IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE RISCO

Risco

Acidente

Legenda:

Agente

Arranjo físico
inadequado
(05.01.005)
(99.999)

Determinação e
localização das
possíveis fontes
geradoras
demais objetos
do laboratório.
Desníveis de
pisos, degraus
não
identificados
escadas sem
corrimão

Meios de
Propagação /
Forma de
Contato

NA

Tipo de
exposição

Habitual

Resultado

Análise
qualitativa

Limite de
Tolerância

NA

Nível de
Ação

NA

Observações e
recomendações
e jaleco com manga
comprida
Organizar os móveis
e utensílios, bem
como identificar e
consertar os
desníveis dos pisos
de todas as áreas,
inclusive áreas
externas. Colocar
corrimão nas escadas

Medidas de
controle
existentes

Possíveis danos à
saúde

NA

Riscos de pancadas
e/ou quedas de
mesmo nível

SE: Sem Exposição
NA: Não Aplicado
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16. Níveis de Iluminamento
Área
Laboratório de
Ambiência
Laboratório de
Análises Genéticas –
DNA
Laboratório de
Energia Alternativa
Laboratório de
Entomologia
Laboratório de
Fisiologia Vegetal
Laboratório de
Fisiologia Vegetal e
Fitopatologia –
Didático
Laboratório de
Fitopatologia /
Fitossanidade
Laboratório de
Fruticultura
Laboratório de
Genética – Didático
Laboratório de
Genética e Biologia
Molecular Vegetal –
Pesquisa
Laboratório de
Hidráulica, Irrigação e
Drenagem
Laboratório de
Mecanização Agrícola
Laboratório de
Micropropagação
Vegetal
Laboratório de
Sementes
Laboratório de
Vitivinicultura –
Cantina
Biofábrica
Casa de Vegetação –
Pesquisa
Laboratório de
Melhoramento

Tipo de
iluminação

Média (lux)

Recomendado
NBR 8995

Posto de trabalho

Natural e Artificial

887

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

550

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

586

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

800

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

786

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

1360

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

550

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

536

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

574

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

463

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

890

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

1011

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

310

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

400

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

998

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

1050

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

1098

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

570

500

Local medição
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Área
Genético Vegetal –
Pesquisa
Museu de
Entomologia
Laboratório de
Análise de Água e
Resíduos
Laboratório de
Avaliação de Impacto
Ambiental
Laboratório de Física
e Instrumentação
Laboratório de FísicoQuímica
Laboratório de
Geocomputação
Laboratório de
Geotecnia e Geologia
Laboratório de Gestão
e Economia Ambiental
Laboratório de
Hidráulica Ambiental
Laboratório de
Hidrologia
Laboratório de
Informática
Laboratório de
Modelagem e
Simulação
Laboratório de
Poluentes
Atmosféricos
Laboratório de
Saneamento
Laboratório de
Silvicultura e
Restauração Florestal
Laboratório de
Tecnologias Limpas
Laboratório de
Toxicologia Ambiental
Laboratório de
Tratamento de Água e
Resíduos
Laboratório de
Botânica e Biologia

Tipo de
iluminação

Média (lux)

Recomendado
NBR 8995

Posto de trabalho

Natural e Artificial

320

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

563

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

809

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

1260

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

300

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

967

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

1024

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

1087

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

1201

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

1013

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

785

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

890

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

973

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

680

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

460

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

995

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

912

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

1107

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

600

500

Local medição
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Área
Laboratório de
Dendrologia
Laboratório de
Dendrometria
Laboratório de
Ecologia Florestal
Laboratório de
Herbário – LUSC
Laboratório de
Inventário Florestal
Laboratório de
Manejo e Crescimento
Florestal
Laboratório de
Operações e Estradas
Florestais
Laboratório de
Sementes Florestais
Laboratório de
Tecnologia da
Madeira I
Laboratório de
Tecnologia da
Madeira II
Laboratório de
Tecnologia da
Madeira III
Laboratório de Viveiro
Florestal
Laboratório de
Anatomia
Laboratório de
Animais Silvestres
Laboratório de
Fisiologia
Laboratório de
Histologia
Laboratório de
Parasitologia e
Doenças Parasitárias
Laboratório de
Patologia Animal
Laboratório de
Reprodução Animal
Farmacologia

Tipo de
iluminação

Média (lux)

Recomendado
NBR 8995

Posto de trabalho

Natural e Artificial

870

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

1042

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

553

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

440

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

470

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

509

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

1095

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

701

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

460

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

754

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

892

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

675

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

184

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

894

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

976

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

210

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

748

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

470

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

450

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

Local medição

500
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Área
Laboratório de
Avicultura e
Cunicultura
Laboratório de
Bioquímica – Didático
Laboratório de
Bioquímica e Biologia
Molecular – Pesquisa
Laboratório de
Nutrição Animal e
Bromatologia
Laboratório de
Ovinocultura
Laboratório de
Patologia Aviária
Laboratório de
Piscicultura e
Apicultura
Laboratório de
Suinocultura
Laboratório de
Tecnologia de
Alimentos
Fábrica de Rações
Gado Leiteiro
Laboratório de
Análise de Solos e
Calcário (Rotina)
Laboratório de
Análise Física do Solo
(Rotina)
Laboratório de
Biologia Molecular
Microbiana
Laboratório de
Ecologia do Solo
Laboratório de Física
e Manejo do Solo
Laboratório de
Gênese da
Mineralogia
Laboratório de
Levantamento e
Análise Ambiental
Laboratório de
Preparo de Amostras

Tipo de
iluminação

Média (lux)

Recomendado
NBR 8995

Posto de trabalho

Natural e Artificial

683

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

594

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

805

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

600

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

799

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

683

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

671

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

805

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

1034

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

1080

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

911

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

690

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

400

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

102

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

1190

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

670

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

799

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

900

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

855

500

Local medição
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Tipo de
iluminação

Média (lux)

Recomendado
NBR 8995

Posto de trabalho

Natural e Artificial

310

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

717

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

711

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

639

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

490

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

987

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

562

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

146

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

189

500

Estoque / Farmácia

Posto de trabalho

Natural e Artificial

300

500

Esterilização
Bloco Cirúrgico /
Centro Cirúrgico
Clínica de Pequenos
Animais e Animais
Silvestres
(Ambulatórios)
Laboratório de
Análises Clínicas e
Patologia Clínica
Diagnóstico por
Imagem
Clínica de Grandes
Animais e Estábulo

Posto de trabalho

Natural e Artificial

180

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

980

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

758

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

892

500

Posto de trabalho

Natural e Artificial

20

500

Posto de trabalho

Natural

320

500

Área
de Solo e Tecido
Vegetal
Laboratório de
Química
Laboratório de
Química e Fertilidade
do Solo
Laboratório de Uso e
Conservação do Solo
Laboratório Sala de
Equipamentos
Almoxarifado de
Reagentes
Casa de Vegetação
(Didático)
Museu de Solos de
Santa Catarina
Administração e
Financeiro
Secretaria (Recepção)

Local medição
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17. Levantamento Fotográfico
17.1.
Departamento de Agronomia
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17.2.

Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária
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17.3.

Departamento de Engenharia Florestal
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17.4.

Departamento de Medicina Veterinária
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17.5.

Departamento de Produção Animal e Alimentos
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17.6.

Departamento de Solos e Recursos Naturais
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17.7.

Hospital de Clínica Veterinário
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18. Medidas de controle geral para equipamentos
As medidas de controle se aplicam a todos os laboratórios onde houver os
equipamentos relacionados abaixo:
Equipamentos
Furadeira de
Bancada

Serra fita

Serra tico-tico

Compressor de ar

Torno Mecânico

Medidas de controle
Este equipamento deve atender ao disposto na NR12
Utilizar óculos de segurança, protetor auricular e luva de proteção
para riscos mecânicos com abrasão ou rasgos devido ao
manuseio da peça que será trabalhada.
Este equipamento deve atender ao disposto na NR12
Utilizar óculos de segurança, protetor auricular e luva de proteção
para riscos mecânicos com abrasão ou rasgos devido ao
manuseio da peça que será cortada.
Este equipamento deve atender ao disposto na NR12
Utilizar óculos de segurança, protetor auricular e luva de proteção
para riscos mecânicos com abrasão ou rasgos devido ao
manuseio da peça que será cortada.
Este equipamento deve atender ao disposto na NR13
Dispor de manual de operação próprio ou instruções de operação
contidas no local onde estiver instalado.
O equipamento somente deve ser operado por pessoal
capacitado, conforme o disposto na NR13.
Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de
segurança inicial, periódica e extraordinária.
Exercer o direito de recusa para interromper as atividades sempre
que constatarem evidências de risco grave e iminente para a sua
segurança e saúde ou de outra pessoa, especialmente nas
condições dos itens abaixo:
Quando não dispor ou estiver estragada a válvula de segurança
ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura
ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente
no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do
código de projeto relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias
de calibração;
Quando houver atraso na inspeção de segurança periódica;
Quando estiver em operação equipamento com deterioração
atestada por meio de recomendação de sua retirada de operação
constante de parecer conclusivo em relatório de inspeção de
segurança, de acordo com seu respectivo código de projeto ou de
adequação ao uso.
Este equipamento deve atender ao disposto na NR12
O equipamento somente deve ser operado por pessoal
capacitado, conforme o disposto na NR12.
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Plaina

Solda

Esmeril

Prensa

Serra circular de
bancada

Utilizar óculos de proteção, calçado de segurança com biqueira
protetora, creme protetor para as mãos resistente à água e ao
óleo, rede de segurança para cabelos (se necessário), protetor
auricular.
Não utilize adornos (anéis, pulseiras, relógios, correntes...); não
se incline na máquina. Fique ereto; mantenha o rosto e os olhos
longe de projeções de materiais; Não faça ajustes enquanto a
máquina estiver funcionando; Aguarde até que a máquina tenha
chegado a uma parada completa; Não coloque as mãos no
trabalho girando no torno; Não use calipers ou medidores em uma
peça de trabalho enquanto a máquina está se movendo; Não faça
cortes pesados em peças longas e esbeltas porque o trabalho
pode dobrar e voar para fora do torno; Não deixe o torno sem
vigilância enquanto ele está funcionando.
Este equipamento deve atender ao disposto na NR12
O equipamento somente deve ser operado por pessoal
capacitado, conforme o disposto na NR12.
Utilizar óculos de proteção, calçado de segurança com biqueira
protetora, luvas contra riscos abrasivos, rede de segurança para
cabelos (se necessário), protetor auricular.
Mantenha a área de trabalho limpa e iluminada.
Não opere ferramentas em atmosferas explosivas, como na
presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeira.
Não utilize adornos (anéis, pulseiras, relógios, correntes...); não
se incline na máquina. Fique ereto; mantenha o rosto e os olhos
longe de projeções de materiais; Não faça ajustes enquanto a
máquina estiver funcionando; Aguarde até que a máquina tenha
chegado a uma parada completa; Não coloque as mãos próximo
às partes perigosas.
Utilizar máscara de proteção para solda, respirador PFF2 para
fumos metálicos, avental de raspa com manga.
Este equipamento deve atender ao disposto na NR12
Utilizar óculos de segurança, protetor auricular e luva de proteção
para riscos mecânicos com abrasão ou rasgos devido ao
manuseio da peça que será cortada.
Este equipamento deve atender ao disposto na NR12
Utilizar óculos de segurança, protetor auricular e luva de proteção
para riscos mecânicos por impacto.
Este equipamento deve atender ao disposto na NR12
Utilizar óculos de segurança, protetor auricular, máscaras de
proteção para poeiras e luva de proteção para riscos mecânicos
com abrasão ou rasgos devido ao manuseio da peça que será
cortada.
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19. Planejamento Anual de Ações

Descrição

Local

Treinamento de direção defensiva

Setor responsável

Monitoramento de exposição aos
reagentes

Laboratórios

Conserto e manutenção das capelas
Laboratórios
de exaustão

Instalação de chuveiros e lava olhos
Laboratórios
de emergência
Disponibilizar as Fichas de
Informação de Segurança para
Produtos Químicos (FISPQ) em
todos os locais onde haja
manipulação ou armazenamento
destes agentes.
Implementação de procedimento de
emergência em caso de acidentes
com produtos químicos

Ação a ser tomada
Realizar treinamento de direção defensiva
para todos os motoristas.
Realizar o monitoramento de exposição
aos reagentes voláteis ou que provoquem
vapores, névoas, neblinas, poeiras,
conforme recomendações na
identificação dos riscos dos GSE.
Realizar o conserto de todas as capelas
estragadas e estabelecer uma
periodicidade de inspeção para
manutenção, a fim de garantir o constante
funcionamento e segurança dos usuários.
Instalar chuveiros e lava olhos de
emergência em no máximo 10m de
distância em relação aos locais onde haja
manipulação de agentes químicos

Prioridade

Prazo

Responsável

Alta

Março 2020

Segurança do
Trabalho

Alta

Julho 2020

Segurança do
Trabalho

Alta

Fevereiro 2020

Segurança do
Trabalho

Alta

Fevereiro 2020

Segurança do
Trabalho

Laboratórios,
almoxarifados e
demais locais.

Manter inventário dos produtos químicos
sempre atualizados e disponibilizar as
FISPQs de cada agente onde houver
manipulação ou armazenamento destes
produtos.

Média

Março 2020

Segurança do
Trabalho

Laboratórios

Elaborar e implementar procedimento de
emergência para acidentes com produtos
químicos, baseando-se nas informações
constantes nas FISPQs.

Média

Março 2020

Segurança do
Trabalho
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Descrição

Local

Definir espaço para o descarte de
resíduos. Foram localizados em
alguns laboratórios, diversos frascos
Edificação
e recipientes contendo reagentes
para descarte, em cima de
bancadas e pelo chão.

Ação a ser tomada

Definir um espaço específico para o
descarte de resíduos dos laboratórios
com identificação do local e acesso
restrito.
Elaborar e implementar plano de
manutenção conforme definido na NR12,
no seu item 12.11.
Realizar nova avaliação de iluminamento
nos postos de trabalho.
Fornecer EPIs e manter formalmente a
obrigatoriedade do uso de Equipamentos
de Proteção Individual em todas funções.
Manter atualizados os treinamentos
referentes a NR-06.
Apresentar o PPRA na CIPA registrando
em ata.

Prioridade

Prazo

Responsável

Média

Fevereiro 2020

Segurança do
Trabalho

Alta

Fevereiro 2020

Segurança do
Trabalho

Média

Julho 2020

Segurança do
Trabalho

Média

Contínuo

Segurança do
Trabalho

Baixa

Contínuo

Média

Março 2020

Plano de manutenção em máquinas
e equipamentos.

Laboratórios

Avaliação de iluminamento

Toda a unidade.

Equipamentos de Proteção
Individual

Toda a unidade.

Treinamento para o uso, guarda e
conservação de EPI

Toda a unidade.

Divulgação do PPRA

CIPA

Análise e revisão dos ambientes de
trabalho

Toda a unidade.

Revisão do PPRA.

Baixa

Avaliação global do PPRA

Toda a unidade.

Realizar a avaliação global do PPRA.

Baixa

Novembro
2020
Dezembro
2020

Segurança do
Trabalho
Segurança do
Trabalho
Segurança do
Trabalho
Segurança do
Trabalho
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20. ANEXOS
20.1.
Certificados de calibração dos equipamentos
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20.2.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
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