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RESUMO
A relação do ser humano com atividades e locais insalubres e perigosos
Objetivo principal da presente pesquisa é demonstrar a aplicação da ferramenta
denominada “Queijo Suíço”, sobre condições inseguras e atos inseguros verificados
em perícias trabalhistas e propor uma lista de verificação preventiva com relação à
segurança do trabalho. Por meio de avaliações periciais trabalhistas, foi possível
quantificar os agentes de riscos de insalubridade e periculosidade, no qual o trabalho
foi delimitado aos agentes químicos e inflamáveis, que obteve os maiores índices de
falhas na análise gráfica de Pareto. Utilizando a ferramenta “Queijo Suíço” foi possível
classificar as falhas em cada camada de proteção e identificar os riscos na hierarquia
de controles e seus efeitos para segurança humana. As camadas de eliminação,
substituição ou redução têm por objetivo identificar à fonte perigosa e estudar à
hipótese de melhoria no processo. As falhas apresentadas nas camadas de controle
de engenharia, medidas administrativas e medidas de proteção, caso sejam
cumpridas, são barreiras a fim de impedir à potencialização do acidente. O estudo
contribuiu para a percepção dos riscos relacionadas à segurança e à preservação da
integridade física do ser humano em ambiente insalubre e perigoso que podem ocorrer
em local de trabalho e em atividades simples realizadas em nosso cotidiano.

Palavras-chave: 1. Insalubridade 2. Periculosidade 3. Perícias 4. Ferramenta Queijo
Suíço 5. Camadas de Proteção 6. Ser Humano 7.Segurança do Trabalho

ABSTRACT
Relation between human beings and insalubrious and hazardous
environments
The aim of this academic study is to point out the advantages, workability and
convenience of “Swiss Cheese Model” not only under unsafe conditions, but also
unsafe behaviors. All of that could be noted during the work done by this author, so a
warning checklist is going to be proposed liked to labor safety. Through technical labor
expertise, it was possible to measure hazardous and insalubrious environments,
moreover this study is going to focus on chemical and inflammable substances
because those achieved the highest failure levels as seen at Pareto chart. By using
“Swiss Cheese Model”, it could have been possible to classify all the failures in each
protection layer, and also identify risks and all the impact at human beings safety. All
the layers such as elimination, substitution and shrinking, target on finding the real
cause of hazard and check a possibility to make a better process. All failure presented
on the layers, administrative controls and personal protective are barriers against
potential accidents. This current study contributed to understand risks related to
workers and all well being of the environments in insalubrious and hazardous
atmosphere, after all those risky situations might happen at workplace, or even in our
daily routines.

Keywords: 1. Insalubrious, 2. Hazardous, 3. Expertise, 4. Swiss Cheese Model, 5.
Protection Layers, 6. Human Being, 7. Labor Safety
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1 INTRODUÇÃO
Segundo Maximiano (2011), o desempenho de uma organização depende do
enfoque ao ser humano que está no centro do processo administrativo, de forma a ter
maior influência sobre o desempenho da organização do que seu sistema técnico
formado por máquinas, métodos de trabalho, tecnologia, estrutura organizacional,
normas e procedimentos.
Deste modo, a atenção às necessidades humanas (Figura 1) são de suma
importância, segundo Maslow (1943 apud Maximiano, 2011) que desenvolveu a ideia
da hierarquia das necessidades humanas, que se dividem em cinco grupos:
1. Necessidades fisiológicas ou básicas como alimentação, moradia (proteção
contra a natureza), descanso, exercício, sexo e saúde;
2. Necessidades de segurança como proteção contra ameaças, como perda do
emprego, riscos à integridade física e à sobrevivência;
3. Necessidades sociais como amizades, afeto, interação e aceitação dentro do
grupo e da sociedade;
4. Necessidades de autoestima e estima por parte de outros; e
5. Necessidades de auto realização em utilizar o potencial de aptidões e
habilidades, autodesenvolvimento e realização pessoal.
Figura 1 – Hierarquia das necessidades humanas

Foco do
trabalho

Fonte: Adaptado de Maslow (1943 apud Maximiano, 2011)
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Com base aos princípios da hierarquia de Maslow, a presente pesquisa vem
demonstrar que o ambiente insalubre e perigoso tem influência na motivação humana
quanto as necessidades fisiológicas e de segurança. O ambiente insalubre e perigoso
é capaz de gerar um acidente de trabalho que por definição na Lei n° 8.213 em seu
Art. 19 interpreta o acidente de trabalho como um evento ocorrido capaz de provocar
uma lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, perda, redução
permanente ou temporária da capacidade para o trabalho (Brasil, 1991).
O Tribunal Superior do Trabalho (2016) destaca a insalubridade e a
periculosidade como assuntos mais recorrentes de processos trabalhistas. A falta de
medidas de segurança no ambiente de trabalho tem motivado o trabalhador à recorrer
à justiça quanto aos seus direitos ao adicional remunerado por exposição à
insalubridade ou periculosidade que as empresas devem pagar conforme as diretrizes
da Norma Regulamentadora NR-15 Atividades e Operações Insalubres e NR-16,
Atividades e Operações Perigosas. (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO,
1978e; 1978f).
Neste cenário torna indispensável a prova técnica, para sua realização o Juízo
designa um Perito de sua confiança para vistoriar empresas, a fim de verificar alegada
insalubridade ou periculosidade pela parte reclamante do processo. As avaliações
periciais são baseadas nos agentes físicos, químicos e biológicos para caracterização
de insalubridade. Quanto à periculosidade são avaliados os riscos de atividades e
operações com explosivos, atividades e operações perigosas com inflamáveis,
atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de
violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial,
atividades e operações perigosas com energia elétrica, atividades perigosas em
motocicleta, atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou
substâncias radioativas.
Em provas técnicas periciais foi possível quantificar pela Lei de Pareto1, os
agentes de maior incidência de insalubridade e periculosidade, sendo os itens de
estudo deste trabalho o agente químico e inflamável. Por meio da aplicação da
Ferramenta de James Reason que propõe a imagem de um Queijo Suíço2, para
1

Lei de Pareto: 80% dos resultados ou produtos derivam de 20% das causas.
Queijo Suíço: Modelo proposto por James Reason que enfatiza a busca incessante das
falhas latentes ou condições inseguras nas barreiras de proteção de um agente perigoso. O
modelo é amplamente aplicado por profissionais ligados ao processo produtivo, investigação
de acidentes e segurança do trabalho.
2
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explicar a ocorrência de falhas no sistema, como os incidentes que ocorrem na cadeia
de erros organizacionais ou fatores básicos de riscos e perigos. Desta forma foi
enumerada e classificada as falhas apresentadas em avaliações periciais, em cada
camada protetora (hierarquias de controles), a fim de eliminar ou neutralizar o risco
de insalubridade e a periculosidade.
NIOSH (2018) defini às seguintes hierarquias de controle, conforme segue:
a) Eliminação: Alteração de um processo ou projeto para eliminação do agente
perigoso, exemplo automatizar atividades manuais;
b) Redução ou Substituição: Substituir um material perigoso, ou diminuir a
intensidade da fonte exemplo trabalho com energia elétrica ser realizado em
extra baixa tensão3;
c) Medidas de Engenharia: Desenvolvimento de dispositivos de segurança,
poka-yoke4, automatização de processos, sistemas de contenção ou barreiras,
instalação de sistemas de ventilação, climatização de ambientes, proteção em
máquinas, bloqueios e atenuadores de ruídos;
d) Medidas Administrativas: Procedimentos de segurança, planos de inspeção
de equipamentos ou processo, controle de acessos, placas de sinalização e
instalação de alarmes; e
e) Equipamentos de Proteção Individual - EPI: Medidas adotadas na proteção
individual de cada trabalhador como utilização de calçado de segurança, luvas,
óculos de segurança, protetor auditivo, máscara de proteção respiratória,
capacete de segurança etc.

Em função desta análise do Modelo do Queijo Suíço foram detectadas falhas
cometidas nas camadas de prevenção que podem agravar em uma situação de
acidente do trabalho. A Previdência Social informou aproximadamente 613 mil
acidentes do trabalho no anuário de 2015.

3

Extra baixa tensão: Tensão não superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em
corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra.
4
Poka-yoke: É um dispositivo à prova de erros destinado a evitar a ocorrência de falhas,
conceito do Sistema Toyota de Produção.
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1.1 Definição de risco, perigo e acidente
a) O

Ministério

do

Trabalho

e

Emprego

(1978d)

define

na

Norma

Regulamentadora NR-10 risco como a capacidade de uma grandeza com
potencial para causar lesões ou danos à saúde das pessoas e perigo como
situação ou condição de risco com probabilidade de causar lesão física ou dano
à saúde das pessoas por ausência de medidas de controle; e
b) A Lei n° 8.213 de 1991 em seu Art. 19 interpreta o acidente de trabalho como
um evento ocorrido capaz de provocar uma lesão corporal ou perturbação
funcional que cause a morte, perda, redução permanente ou temporária da
capacidade para o trabalho. (BRASIL, 1991).

1.2 Objetivo
Demonstrar a aplicação do Modelo do Queijo Suíço de Reason sobre condições
inseguras e atos inseguros verificados em perícias trabalhistas e propor uma lista de
verificação preventiva com relação à segurança do trabalho.

1.3 Premissa
O método a ser apresentado está baseado em vivências de perícias
trabalhistas realizadas no Estado de São Paulo, a fim de verificar o direito do
trabalhador ao adicional de insalubridade ou periculosidade, conforme Portaria n°
3.214 de 08 de junho de 1978 em suas normas regulamentadoras NR-15 e NR-16. A
premissa do trabalho é propor um método de detecção para condições inseguras e
atos inseguros no sistema de trabalho a fim de minimizar os riscos a integridade física
do ser humano.
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2 MÉTODO DE TRABALHO
A pesquisa sem fins estatísticos é fundamentada no senso de perícias
trabalhistas que ocorreu em diversos segmentos de mercados, com intuito de verificar
as condições de trabalho em ambiente insalubre e perigoso, em específico nos
agentes de maior incidência que serão apresentados no presente trabalho:

1ª Etapa do trabalho: Foi realizada a quantificação dos agentes insalubres, perigosos
em ocorrências de ambiente de trabalho salubre e não perigoso, em 310 avaliações
periciais (Figura 2).
Figura 2 – Representação de avaliações periciais em 310 casos

Radiação não
Ionizante
0,97%
Radiação Ionizante
0,32%

Ruído
3,23%

Umidade
0,32%

Vibração
1,29%
Salubre e não
perigoso
31,94%

Químico
22,90%

Frio
6,45%
Calor
1,61%

Inflamáveis
19,03%

Biológico
6,45%
Vigilante
0,65%

SALUBRE E NÃO PERIGOSO
INSALUBRE

PERIGOSO

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017)

Elétrica
4,84%
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2ª Etapa do trabalho: Com base em provas técnicas judiciais foi possível quantificar
pelo princípio de Pareto e assim estudar os agentes de maior incidência, sendo o risco
por substâncias químicas e inflamáveis, o objeto de estudo da presente pesquisa
(Figura 3).
Figura 3 – Gráfico de Pareto

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
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3ª Etapa do trabalho: Definição do tema do trabalho e objetivos (Figura 4).
Figura 4 – Palavras chave

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

4ª Etapa do trabalho: Revisão bibliográfica sobre o conceito de insalubridade e
periculosidade, conforme a Portaria n° 3.214/78, Norma Regulamentadora NR-15 e
NR-16 (BRASIL, 1978; MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 1978e; 1978f).

5ª Etapa do trabalho: Com base em provas técnicas foi possível realizar aplicação
do Modelo do Queijo Suíço identificando falhas nos controles de hierarquia de
segurança do trabalho.

6ª Etapa do trabalho: Apresentar os resultados qualitativos, propor uma lista de
detecção de falhas.
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3 PROVA TÉCNICA PERICIAL NA ÁREA DA PESQUISA
Medeiros Junior e Fiker (2013) definem a perícia como “atividade concernente
a exame realizado por profissional especialista, legalmente habilitado, destinado a
verificar ou esclarecer determinado fato, apurar as causas motivadoras do mesmo, ou
o estado, alegação de direito ou a estimação da coisa que é o objeto litígio ou
processo”. Veronesi Junior (2004), afirma que o perito é o indivíduo de confiança do
juiz, justamente por este motivo, o perito deve se ter uma conduta ética.
Brasil (2015) no Código do Processo Civil Brasileiro (CPC), na seção II, diz que
quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será
assistido por um perito nomeado entre os profissionais legalmente habilitados por
órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal
ao qual o juiz está vinculado. A prova pericial consiste em um exame, vistoria ou
avaliação que perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido,
independentemente de termo de compromisso.
O artigo 473 do CPC define que a elaboração do laudo pericial deverá conter a
exposição ao objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada pelo perito, a
indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente
aceito por especialistas da área de conhecimento da qual se originou, respostas
conclusivas a todos quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão (Figura
5).
§ 1o No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em
linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou
suas conclusões.
§ 2o É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem
como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou
científico do objeto da perícia.
§ 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes
técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo
testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que
estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas,
bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos,
fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do
objeto da perícia. (BRASIL, 2015).
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Figura 5 – Fluxograma das responsabilidades para elaboração da prova técnica

Início

O
Juiz
nomeia
um
Perito
especializado no objeto da perícia e
fixará de imediato o prazo para a
entrega do laudo em Audiência ou
Despacho Judicial. Art. 465 do CPC

Houve impedimento ou
suspeição do Perito,
conforme Art. 148, 156
e 467 do CPC?

Sim

A

O Juiz intima as partes para
apresentarem manifestações sobre o
laudo pericial. Art. 477 § 1 do CPC
Não

O Perito esclarece as manifestações
das partes. Art. 477 § 2 do CPC
Sim

O
perito
solicitou
dispensa do cargo
confiado, conforme Art.
465 do CPC?
Diligência complementar
ou nomeação de um novo
Perito Art. 480 do CPC

Não
As partes apresentam quesitos e
indicação de assistentes técnicos Art.
465 do CPC
Satisfaz o Juiz?
O Perito notifica as partes sobre o
prévio agendamento da perícia e
cumpre sua designação Art. 466 do
CPC

Sim
O Perito realiza o protocolo do laudo
pericial no sistema eletrônico judicial
PJE Art. 477 do CPC

A

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Apreciação da prova e indicação da
sentença pelo Juiz. Art. 479

Fim

Não
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3.1 Agentes insalubres
Segundo Silva (2016), os agentes insalubres são todos aqueles prejudiciais ao
trabalhador em longo prazo, minando sua saúde devido à exposição continuada,
desencadeando nas doenças profissionais ou do trabalho.
CLT, Art. 253: Serão consideradas atividades ou operações insalubres
aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho,
exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos
limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do
agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. (BRASIL, 1943).

Avaliação da insalubridade, conforme diretrizes do Ministério do Trabalho:
a) Avaliação quantitativa (em que as normas preveem limites de tolerância); e
b) Avaliação qualitativa (decorre de inspeção e análises no local de trabalho não
sendo estabelecidos limites de tolerância).
Graus de insalubridade (Art. 192 – CLT): o exercício de trabalho em condições
insalubres assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por
cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário mínimo da região,
segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.
Tipos de agentes que podem acarretar insalubridade:
a) “agentes físicos” (ruídos, vibrações, pressões anormais, calor, frio, umidade,
radiações ionizantes, radiações não ionizantes, temperaturas extremas,
infrassom e ultrassom, etc.);
b) “agentes químicos” (substâncias compostas de produtos que possam
penetrar no organismo por contato ou por via respiratória nas formas de poeira,
gases ou vapores, névoas e fumos); e
c) “agentes biológicos” (microrganismos tais como vírus, bactérias, fungos,
bacilos, parasitas, protozoários, entre outros).
Eliminação ou neutralização da insalubridade:
CLT, Art. 191: A eliminação ou a neutralização da insalubridade
ocorrerá: I – com a adoção de medidas que conservem o ambiente de
trabalho dentro dos limites de tolerância; II – com a utilização de
equipamentos de proteção individual ao trabalhador que diminuam a
intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.
O equipamento de proteção só poderá ser posto à venda ou utilizado
com a indicação do Certificado de Aprovação do Ministério do
Trabalho (CA). (BRASIL, 1943).
CLT, Art. 194: O direito do empregado ao adicional de insalubridade
ou de periculosidade cessará com eliminação do risco à saúde ou
integridade física. (BRASIL, 1943).
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O Tribunal Superior do Trabalho (2016) destaca a insalubridade como um dos
assuntos mais recorrentes na justiça do trabalho (Figura 6).
Figura 6 – Assuntos mais recorrentes na Justiça do Trabalho

Fonte: Tribunal Superior do Trabalho (2016)
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3.1.1 Ruído contínuo ou intermitente
Conforme Bistafa (2011) “[...] o som é a sensação produzida no sistema
auditivo, e o ruído é um som indesejado, em geral de conotação negativa”.
O Ministério do Trabalho e Emprego (1978e) em sua NR-01, anexo 1 “[...]
entende-se por Ruído Contínuo ou Intermitente, para os fins de aplicação de Limites
de Tolerância, o ruído que não seja ruído de impacto” (Tabela 1).
Tabela 1 – Limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente
Nível de Ruído dB(A)

Máxima exposição diária permissível

85

8 horas

86

7 horas

87

6 horas

88

5 horas

89

4 horas e 30 minutos

90

4 horas

91

3 horas e 30 minutos

92

3 horas

93

2 horas e 40 minutos

94

2 horas e 15 minutos

95

2 horas

96

1 hora e 45 minutos

98

1 hora e 15 minutos

100

1 hora

102

45 minutos

104

35 minutos

105

30 minutos

106

25 minutos

108

20 minutos

110

15 minutos
(Continua)
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(Conclusão).
Nível de Ruído dB(A)

Máxima exposição diária permissível

112

10 minutos

114

8 minutos

115

7 minutos

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (1978e)

De acordo com Ministério do Trabalho e Emprego (1978e) o ruído deve ser
medido em decibel (dB), com instrumento de nível de pressão sonora operando no
circuito de compensação “A” e circuito de resposta lenta (slow), com leituras realizadas
próximo à zona auditiva do trabalhador (Fotografias 1 e 2).
Fotografia 1 – Sonômetro

Fotografia 2 – Dosímetro de ruído

Fonte: Arquivo pessoal do Autor (2017)

Fonte: Arquivo pessoal do Autor (2017)

Segundo Saliba (2016), os instrumentos de medição de nível de pressão
sonora devem ser calibrados antes e após a medição, utilizando um calibrador padrão
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que emite som na frequência de 1.000 Hz, esse instrumento, ao ser ajustado no
microfone do medidor, apresenta o nível de pressão sonora de 94 dB, 114 dB ou outro
valor de acordo com o fabricante de calibrador (Fotografia 3).
Fotografia 3 – Calibrador acústico

Fonte: Arquivo pessoal do Autor (2018)

Em casos que o trabalhador está exposto a diferentes níveis de ruído em sua
jornada de trabalho, e o instrumento de medição não se trata de um dosímetro e sim
de um sonômetro, devem ser considerados os níveis de ruído

com

efeitos

combinados para calcular a dose de ruído, de forma que se deve dividir o tempo de
exposição sobre o tempo permitido em cada nível de ruído, somando-se os
coeficientes, conforme apresentado na equação 1. Uma dose maior que 100%
significa que o ruído está acima do limite de tolerância.

C1

(T1 +

C2

C3

Cn

+ T3 − − + Tn) x 100
T2

Eq. (1)

Em suma, “[...] na equação acima, Cn indica o tempo total que o trabalhador
fica exposto a um nível de ruído específico, e Tn indica a máxima exposição diária
permissível a este nível” (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 1978e).

A figura 7 apresenta um relatório emitido pelo dosímetro de ruído com medidor
integrador de uso pessoal apresentado fotografia 2.
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Figura 7 – Dosimetria de ruído com medidor integrador de uso pessoal

42 minutos

Distribuição de frequências emitidas pelo software do aparelho de medição de ruído

Fonte: Arquivo pessoal do Autor, obtido pelo dosímetro de ruído (2017)
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3.1.2 Ruído de impacto
O Ministério do Trabalho e Emprego (1978e) considera ruído de impacto aquele
que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a 1 (um) segundo, a
intervalo superiores a 1 (um) segundo. Os níveis de ruído de impacto devem ser
avaliados em decibel (dB), com medidor de pressão sonora operando no circuito de
resposta a impacto. As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador
qual o limite de tolerância para o ruído de impacto será de 130 dB (linear).
Em caso de não se dispor de medidor do nível de pressão sonora com
circuito de resposta para impacto, será válida a leitura feita no circuito
de resposta rápida (FAST) e circuito de compensação ‘C’. Neste caso,
o limite de tolerância será de 120 dB(C). (MINISTÉRIO DO
TRABALHO E EMPREGO, 1978e).

3.1.3 Exposição ao calor
Segundo a American Conference of Government Industrial Hygienists (2017),
carga térmica é a carga de calor a qual o trabalhador pode estar exposto devido à taxa
metabólica de sua atividade, condições do ambiente quanto à temperatura do ar,
umidade, velocidade do ar, calor radiante e às vestimentas exigidas para o trabalho.
O Ministério do Trabalho e Emprego (1978e) em sua NR-15, anexo 3,
determina que as medições devem ser efetuadas no local onde permanece o
trabalhador, à altura da região do corpo mais atingida, por um medidor de Índice de
Bulbo Úmido Termômetro de Globo (Vide fotografia 4). A exposição ao calor deve ser
avaliada através do Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo (IBUTG).
Sendo a nomenclatura para equações 1 e 2 como: tbn – temperatura de bulbo
úmido natural, tg – temperatura de globo e tbs temperatura de bulbo seco.

Ambientes internos ou externos sem carga solar:
𝐈𝐁𝐔𝐓𝐆 = 0,7tbn + 0,3tg

Eq. (2)

Ambientes internos ou externos com carga solar:
𝐈𝐁𝐔𝐓𝐆 = 0,7tbn + 0,1tbs + 0,2tg

Eq. (3)
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A tabela 2 apresenta os limites de tolerância para exposição ao calor descritos
na Norma Regulamentadora NR-15, anexo 3.
Tabela 2 – Limites de tolerância para exposição ao calor
Regime de trabalho intermitente com

Tipo de Atividade

descanso no próprio local de trabalho
Leve

Moderada

Pesada

(ºC)

(ºC)

(ºC)

Até 30,0

Até 26,7

Até 25,0

30,1 a 30,5

26,8 a 28,0

25,1 a 25,9

30,7 a 31,4

28,1 a 29,4

26,0 a 27,9

31,5 a 32,2

29,5 a 31,1

28,0 a 30,0

Acima de 32,2

Acima 31,1

Acima 30,0

(por hora)

Trabalho contínuo
45 minutos de trabalho
15 minutos de descanso
30 minutos de trabalho
30 minutos de descanso
15 minutos de trabalho
45 minutos de descanso
Não é permitido o trabalho, sem a adoção
de medidas adequadas de controle.

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (1978e)

A tabela 3 apresenta os limites de tolerância com relação à taxa metabólica e
ao IBUTG ponderado descritos na Norma Regulamentado NR-15, anexo 3.
Tabela 3 - Limite de tolerância com relação taxa metabólica e IBUTG ponderado
̅ (kcal/h)
𝐌

̅̅̅̅̅̅̅̅̅ (ºC)
Máximo 𝐈𝐁𝐔𝐓𝐆

175

30,5

200

30,0

250

28,5

300

27,5

350

26,5
(Continua)
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(Conclusão)
̅ (kcal/h)
𝐌

Máximo ̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐈𝐁𝐔𝐓𝐆 (ºC)

400

26,0

450

25,5

500

25,0

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (1978e)

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

̅ =
𝐌

Mt × Tt + Md × Td
60

Eq. (4)

Sendo:
Mt = taxa de metabolismo no local de trabalho;
Tt = soma dos tempos, em minutos, em que se permanece no local de trabalho;
Md = taxa de metabolismo no local de descanso; e
Td = soma dos tempos, em minutos, em que se permanece no local de descanso.
̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐈𝐁𝐔𝐓𝐆 é o valor de IBUTG médio ponderado para uma hora, determinado pela
seguinte fórmula:
̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐈𝐁𝐔𝐓𝐆 =

IBUTGt × Tt + IBUTGd × Td
60

Eq. (5)

Sendo:
IBUTGt = valor do IBUTG no local de trabalho;
IBUTGd = Valor do IBUTG no local de descanso; e
Tt e Td = como anteriormente definido
Nota: Os tempos Tt e Td devem ser tomados no período mais desfavorável do ciclo
de trabalho, sendo Tt + Td = 60 minutos corridos Tabela 4.
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A tabela 4 apresenta as taxas metabólicas com relação ao tipo de atividade,
conforme descrito na Norma Regulamentadora NR-15, anexo 3.
Tabela 4 – Taxa metabólica com relação a atividade
Tipo de atividade
SENTADO EM REPOUSO

kcal/h
100

TRABALHO LEVE
Sentado, movimentos moderados com braços e tronco (ex.: datilografia).

125

Sentado, movimentos moderados com braços e pernas (ex.: dirigir).

150

De pé, trabalho leve, em máquina ou bancada, principalmente com os braços.

150

TRABALHO MODERADO
Sentado, movimentos vigorosos com braços e pernas.

180

De pé, trabalho leve em máquina ou bancada, com alguma movimentação.

175

De pé, trabalho moderado em máquina ou bancada, com alguma movimentação.

220

Em movimento, trabalho moderado de levantar ou empurrar.

300

TRABALHO PESADO
Trabalho intermitente de levantar, empurrar ou arrastar pesos.

440

Trabalho fatigante.

550

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (1978e)

A fotografia 4 apresenta um exemplo de medição de calor em um posto de
trabalho em uma padaria.
Fotografia 4 – Medidor de stress térmico

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2017).
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3.1.4 Radiações não ionizantes
Segundo Silaba (2016), radiações não ionizantes são as emissões de baixa
frequência, radiofrequência, microondas, infravermelho, luz visível, luz ultravioleta,
laser gerado no espectro da luz visível (infravermelho e ultravioleta), lâmpadas de
vapor de mercúrio, solda elétrica, arco de solda e plasma torche, arco voltaico e luz
negra.
Em suma, “[...] as operações ou atividades que exponham os trabalhadores às
radiações não-ionizantes, sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres,
em decorrência de laudo de inspeção realizada no local de trabalho”. (MINISTÉRIO
DO TRABALHO E EMPREGO, 1978e). A fotografia 5 ilustra a emissão de radiação
ultravioleta no processo de soldagem.
Fotografia 5 – Emissão de radiação ultravioleta no processo de soldagem

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2017)
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Segundo Ali (2009) lesões em soldadores podem ocorrer de quatro maneiras
diferentes, segundo o agente causador: (i) faísca de solda, (ii) fragmentos do material
que atinge a pele desprotegida, (iii) ação da luz ultravioleta emitida pela fonte de solda
e (iv) queimadura acidental pela chama da solda.
A fotografia apresenta um soldador com lesões na pele provocadas por
radiação ultravioleta.
Fotografia 6 – Lesões provocadas por radiação ultravioleta em um soldador

Fonte: Ali (2009, p. 52)

3.1.5 Exposição ocupacional a vibração
Segundo Griffin (1990), a vibração no corpo humano é definida como toda a
vibração produzida por um evento externo, atuando no corpo humano, como por
exemplo, quando o corpo está sobre uma superfície que está vibrando. Existem
diversas ocupações que podem gerar vibrações no corpo humano, dentre elas
destacam-se o transporte de carga e o transporte de pessoas. O Ministério do
Trabalho e Emprego (1978e) define, em sua Norma Regulamentadora NR-15 em seu
anexo 8, limites de tolerância quantitativo para exposição ocupacional diária a
vibração de mãos, braços e vibração de corpo inteiro.
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A insalubridade para vibração de mãos e braços são consideradas em valores
acima da aceleração resultante normalizada de 5 m/s². (Figura 8; Fotografia 7).
Figura 8 – Vibração será medida para três direções do sistema ortogonal

Fonte: Vendrame (2018)
Fotografia 7 – Exposição a vibração de mão e braços

Fonte: Adaptado de Svantek (2018)
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A caracterização de insalubridade para vibração de corpo inteiro é considerada
valores acima da aceleração resultante normalizada de 1,1 m/s² ou em caso do valor
da dose de vibração resultante seja maior 211,75 m/s². (Figura 9; Fotografias 8 e 9).
Figura 9 – Eixos basicêntricos do corpo humano
Posição sentada
Encosto do assento

Superfície do assento

Posição em pé

Fonte: Adaptado de Vendrame (2018)

Posição deitada
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Fotografia 8 – Almofadas para medição de

Fotografia 9 – Equipamento de

vibração de corpo inteiro

medição de vibração

Fonte: Svantek (2018)

Fonte: Svantek (2018)

A seguir no Quadro 1, exemplo de medição de vibração.
Quadro 1 – Exemplo de uma análise de vibração, realizada por um monitor de vibração sensor
de corpo inteiro

(Continua).
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(Continuação).

40

(Continuação).

41

(Conclusão).

Fonte: Silva (2017)
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3.1.6 Exposição ao frio
O Ministério do Trabalho e Emprego (1978e) define em sua Norma
Regulamentadora NR-15 em seu anexo nº 9 que atividades ou operações executadas
no interior de câmaras frigoríficas, ou em locais que apresentem condições similares,
que exponham os trabalhadores ao frio, sem a proteção adequada, serão
consideradas insalubres em decorrência de laudos de inspeção realizadas no local de
trabalho.
A Consolidação da Leis Trabalhistas, Art. 253, descreve sobre as condições de
trabalho dos empregados expostos ao frio.
Art. 253 - Para os empregados que trabalham no interior das câmaras
frigoríficas e para os que movimentam mercadorias do ambiente
quente ou normal para o frio e vice-versa, depois de 1 (uma) hora e 40
(quarenta) minutos de trabalho contínuo, será assegurado um período
de 20 (vinte) minutos de repouso, computado esse intervalo como de
trabalho efetivo.
Parágrafo único - Considera-se artificialmente frio, para os fins do
presente artigo, o que for inferior, nas primeira, segunda e terceira
zonas climáticas do mapa oficial do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio, a 15º (quinze graus), na quarta zona a 12º (doze graus), e
nas quinta, sexta e sétima zonas a 10º (dez graus). (BRASIL, 1943).

A fotografia 10 ilustra um ambiente refrigerado para corte de carne.
Fotografia 10 – Ambiente refrigerado para corte de carne

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2017)
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3.1.7 Exposição a umidade
A Norma Regulamentadora NR-15, anexo 10, define as atividades executadas
em ambiente com exposição a umidade.
As atividades ou operações executadas em locais alagados ou
encharcados, com umidade excessiva, capazes de produzir danos à
saúde dos trabalhadores, serão consideradas insalubres em
decorrência de laudo de inspeção realizada no local de trabalho.
(MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 1978e)

Silva (2016) define que para caracterização de insalubridade por umidade o
trabalhador deve estar laborando em um ambiente encharcado ou alagado, de modo
que a umidade excessiva daquele ambiente cause danos a sua saúde. A avaliação
da umidade é subjetiva e sempre o avaliador deve se atentar a dois conceitos básicos
se o ambiente possui umidade excessiva capaz de prejudicar a saúde do trabalhador
e se o tempo de exposição à umidade excessiva é capaz de prejudicar sua saúde.
A fotografia 11 exemplifica atividade de limpeza de barcos em locais
encharcado.
Fotografia 11 – Atividade de reboque e limpeza de barcos em rio

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2017)
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3.1.8 Agentes químicos avaliados quantitativamente
O Ministério do Trabalho e Emprego (1978e) define em sua Norma
Regulamentadora NR-15 em seu anexo n° 11 às atividades nas quais os
trabalhadores ficam expostos a agentes químicos. A caraterização da insalubridade
ocorrerá caso seja ultrapassado os limites de tolerância. Os limites de tolerância são
válidos apenas para absorção por via respiratória, salvo quando estiver especificado
absorção também pela pele.
Todos os valores fixados como asfixiantes simples determinam que nos
ambientes de trabalho, em presença destas substâncias, a concentração mínima de
oxigênio deverá ser 18% em volume. As situações nas quais a concentração de
oxigênio estiver abaixo deste valor serão consideradas de risco grave iminente.
O valor teto estão assinalados os agentes químicos cujos limites de tolerância
não podem ser ultrapassados em momento algum da jornada de trabalho. 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 iminente.

𝐕𝐀𝐋𝐎𝐑 𝐌Á𝐗𝐈𝐌𝐎 = 𝐋. 𝐓.× 𝐅. 𝐃.

Eq. (7)

Onde:
L.T. = limite de tolerância para o agente químico.
F.D. = fator de desvio (Tabela 5).
Tabela 5 – Determinação do fator de desvio

L.T.

F.D.

(pp

Ou

mg/m³)

0

A

1

3

1

A

10

2

10

A

100

1,5

100

A

1000

1,25

acima

De

1000

1,1

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (1978e)
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A seguir nas Fotografias 12 e 13 a ilustração do sistema de avaliação
quantitativo do agente químico.
Fotografia 12 – Bomba de amostragem de agentes químicos

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2017)
Fotografia 13 – Posicionamento do sistema de coleta

Fonte: Fundação Jorge Duprat e Figueiredo (2009, p. 28)
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O

Ministério

do

Trabalho

e

Emprego

(1978e)

define

na

Norma

Regulamentadora NR-15, em seu anexo 12, todas e quaisquer atividades nas quais
os trabalhadores estão expostos às fibras de asbesto respiráveis ou poeira de asbesto
em suspensão no ar originado pelo asbesto ou por minerais. Materiais ou produtos
que contenham asbesto no exercício do trabalho são consideradas insalubres.
Asbesto, também denominado amianto, a forma fibrosa dos silicatos minerais
pertencentes aos grupos de rochas metamórficas das serpentinas, isto é, a crisotila
(asbesto branco), e dos anfibólios, ou seja, a actinolita, a amosita (asbesto marrom),
a antofilita.
O Ministério do Trabalho e Emprego (1978e) cita as seguintes definições
quanto ao asbesto:
a) Fica proibida a pulverização (spray) de todas as formas do asbesto;
b) Fica proibido o trabalho de menores de dezoito anos em setores onde possa
haver exposição à poeira de asbesto;
c) O empregador é obrigado a afixar o resultado dessas avaliações em quadro
próprio de avisos para conhecimento dos trabalhadores; e
d) O limite de tolerância para fibras respiráveis de asbesto crisotila é de 2,0 f/cm³.
O Ministério do Trabalho e Emprego (1978e) define 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.
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O Ministério do Trabalho e Emprego (1978e) define o limite de tolerância para
poeira respirável com relação a sílica livre cristalizada, expresso em mg/m³, é dado
pela seguinte equação:

L. T. =

8

mg

% quartzo+2 m³

Eq. (8)

Quartzo significa sílica livre cristalizada.

3.1.9 Agentes químicos avaliados qualitativamente
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (1978e), em sua Norma
Regulamentadora NR-15, em seu anexo 13, atividades e operações envolvendo
agentes químicos serão consideradas insalubres em decorrência de inspeção
realizada no local de trabalho, excluindo agentes químicos que estão constando nos
anexos 11 e 12 da NR-15.
ARSÊNICO
Insalubridade de grau máximo
Extração e manipulação de arsênico e preparação de seus compostos.
Fabricação e preparação de tintas à base de arsênico.
Fabricação de produtos parasiticidas, inseticidas e raticidas contendo
compostos de arsênico.
Pintura a pistola com pigmentos de compostos de arsênico, em
recintos limitados ou fechados.
Preparação do Secret.
Produção de trióxido de arsênico.
Insalubridade de grau médio
Bronzeamento em negro e verde com compostos de arsênico.
Conservação e peles e plumas; depilação de peles à base de
compostos de arsênico.
Descoloração de vidros e cristais à base de compostos de arsênico.
Emprego de produtos parasiticidas, inseticidas e raticidas à base de
compostos de arsênico.
Fabricação de cartas de jogar, papéis pintados e flores artificiais à
base de compostos de arsênico.
Metalurgia de minérios arsenicais (ouro, prata, chumbo, zinco, níquel,
antimônio, cobalto e ferro).
Operações de galvanotécnica à base de compostos de arsênico.
Pintura manual (pincel, rolo e escova) com pigmentos de compostos
de arsênico em recintos limitados ou fechados, exceto com pincel
capilar.
Insalubridade de grau mínimo.
Empalhamento de animais à base de compostos de arsênico.
Fabricação de tafetá ‘sire’.
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Pintura a pistola ou manual com pigmentos de compostos de arsênico
ao ar livre.
CARVÃO
Insalubridade de grau máximo.
Trabalho permanente no subsolo em operações de corte, furação e
desmonte, de carregamento no local de desmonte, em atividades de
manobra, nos pontos de transferência de carga e de viradores.
Insalubridade de grau médio.
Demais atividades permanentes do subsolo compreendendo serviços,
tais como: operações de locomotiva, condutores, engatadores,
bombeiros, madeireiros, trilheiros e eletricistas.
Insalubridade de grau mínimo.
Atividades permanentes de superfícies nas operações a seco, com
britadores, peneiras, classificadores, carga e descarga de silos, de
transportadores de correia e de teleférreos.
CHUMBO
Insalubridade de grau máximo.
Fabricação de compostos de chumbo, carbonato, arseniato, cromato
mínio, litargírio e outros.
Fabricação de esmaltes, vernizes, cores, pigmentos, tintas,
ungüentos, óleos, pastas, líquidos e pós à base de compostos de
chumbo.
Fabricação e restauração de acumuladores, pilhas e baterias elétricas
contendo compostos de chumbo.
Fabricação e emprego de chumbo tetraetila e chumbo tetrametila.
Fundição e laminação de chumbo, de zinco velho cobre e latão.
Limpeza, raspagem e reparação de tanques de mistura,
armazenamento e demais trabalhos com gasolina contendo chumbo
tetraetila.
Pintura a pistola com pigmentos de compostos de chumbo em recintos
limitados ou fechados.
Vulcanização de borracha pelo litargírio ou outros compostos de
chumbo.
Insalubridade de grau médio.
Aplicação e emprego de esmaltes, vernizes, cores, pigmentos, tintas,
ungüentos, óleos, pastas, líquidos e pós à base de compostos de
chumbo.
Fabricação de porcelana com esmaltes de compostos de chumbo.
Pintura e decoração manual (pincel, rolo e escova) com pigmentos de
compostos de chumbo (exceto pincel capilar), em recintos limitados ou
fechados.
Tinturaria e estamparia com pigmentos à base de compostos de
chumbo.
Insalubridade de grau mínimo.
Pintura a pistola ou manual com pigmentos de compostos de chumbo
ao ar livre.
CROMO
Insalubridade de grau máximo
Fabricação de cromatos e bicromatos.
Pintura a pistola com pigmentos de compostos de cromo, em recintos
limitados ou fechados.
Insalubridade de grau médio.
Cromagem eletrolítica dos metais.
Fabricação de palitos fosfóricos à base de compostos de cromo
(preparação da pasta e trabalho nos secadores).
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Manipulação de cromatos e bicromatos.
Pintura manual com pigmentos de compostos de cromo em recintos
limitados ou fechados (exceto pincel capilar).
Preparação por processos fotomecânicos de clichês para impressão à
base de compostos de cromo.
Tanagem a cromo.
FÓSFORO
Insalubridade de grau máximo.
Extração e preparação de fósforo branco e seus compostos.
Fabricação de defensivos fosforados e organofosforados.
Fabricação de projéteis incendiários, explosivos e gases asfixiantes à
base de fósforo branco.
Insalubridade de grau médio.
Emprego de defensivos organofosforados.
Fabricação de bronze fosforado.
Fabricação de mechas fosforadas para lâmpadas de mineiros.
HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO
Insalubridade de grau máximo.
Destilação do alcatrão da hulha.
Destilação do petróleo.
Manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais,
óleo queimado, parafina ou outras substâncias cancerígenas afins.
Manipulação do negro de fumo. (Excluído pela Portaria DNSST n.º 9,
de 09 de outubro de 1992).
Fabricação de fenóis, cresóis, naftóis, nitroderivados, aminoderivados,
derivados halogenados e outras substâncias tóxicas derivadas de
hidrocarbonetos cíclicos.
Pintura a pistola com esmaltes, tintas, vernizes e solventes contendo
hidrocarbonetos aromáticos.
Insalubridade de grau médio
Emprego
de
defensivos
organoclorados:
DDT
(diclorodifeniltricloretano) DDD (diclorodifenildicloretano), metoxicloro
(dimetoxidifeniltricloretano), BHC (hexacloreto de benzeno) e seus
compostos e isômeros.
Emprego de defensivos derivados do ácido carbônico.
Emprego de aminoderivados de hidrocarbonetos aromáticos
(homólogos da anilina).
Emprego de cresol, naftaleno e derivados tóxicos.
Emprego de isocianatos na formação de poliuretanas (lacas de
desmoldagem, lacas de dupla composição, lacas protetoras de
madeira e metais, adesivos especiais e outros produtos à base de
poliisocianetos e poliuretanas).
Emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como
solventes ou em limpeza de peças.
Fabricação de artigos de borracha, de produtos para
impermeabilização e de tecidos impermeáveis à base de
hidrocarbonetos.
Fabricação de linóleos, celulóides, lacas, tintas, esmaltes, vernizes,
solventes, colas, artefatos de ebonite, guta-percha, chapéus de palha
e outros à base de hidrocarbonetos.
Limpeza de peças ou motores com óleo diesel aplicado sob pressão
(nebulização).
Pintura a pincel com esmaltes, tintas e vernizes em solvente contendo
hidrocarbonetos aromáticos.
MERCÚRIO
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Insalubridade de grau máximo.
Fabricação e manipulação de compostos orgânicos de mercúrio.
SILICATOS
Insalubridade de grau máximo.
Operações que desprendam poeira de silicatos em trabalhos
permanentes no subsolo, em minas e túneis (operações de corte,
furação, desmonte, carregamentos e outras atividades exercidas no
local do desmonte e britagem no subsolo).
Operações de extração, trituração e moagem de talco.
Fabricação de material refratário, como refratários para fôrmas,
chaminés e cadinhos; recuperação de resíduos.
SUBSTÂNCIAS CANCERÍGENAS
(Alterado pela Portaria SSST n.º14, de 20 de dezembro de 1995).
Para as substâncias ou processos as seguir relacionados, não deve
ser permitida nenhuma exposição ou contato, por qualquer via:
- 4 - amino difenil (p-xenilamina);
- Produção de Benzidina;
- Betanaftilamina;
- 4 - nitrodifenil,
Entende-se por nenhuma exposição ou contato significa hermetizar o
processo ou operação, através dos melhores métodos praticáveis de
engenharia, sendo que o trabalhador deve ser protegido
adequadamente de modo a não permitir nenhum contato com o
carcinogênico.
Sempre que os processos ou operações não forem hermetizados, será
considerada como situação de risco grave e iminente para o
trabalhador.
Para o Benzeno, deve ser observado o disposto no anexo 13-A.
OPERAÇÕES DIVERSAS
Insalubridade de grau máximo
Operações com cádmio e seus compostos, extração, tratamento,
preparação de ligas, fabricação e emprego de seus compostos, solda
com cádmio, utilização em fotografia com luz ultravioleta, em
fabricação de vidros, como antioxidante, em revestimentos metálicos,
e outros produtos.
Operações com manganês e seus compostos: extração, tratamento,
trituração, transporte de minério; fabricação de compostos de
manganês, fabricação de pilhas secas, fabricação de vidros especiais,
indústria de cerâmica e ainda outras operações com exposição
prolongada à poeira de pirolusita ou de outros compostos de
manganês. (Excluído pela Portaria SNT n.º 8, de 05 de outubro de
1992)
Operações com as seguintes substâncias:
- Éter bis (cloro-metílico)
- Benzopireno
- Berílio
- Cloreto de dimetil-carbamila
- 3,3' - dicloro-benzidina
- Dióxido de vinil ciclohexano
- Epicloridrina
- Hexametilfosforamida
- 4,4' - metileno bis (2-cloro anilina)
-4,4'-metileno dianilina
- Nitrosaminas
- Propano sultone
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- Betapropiolactona
- Tálio
- Produção de trióxido de amônio ustulação de sulfeto de níquel.
Insalubridade de grau médio
Aplicação a pistola de tintas de alumínio.
Fabricação de pós de alumínio (trituração e moagem).
Fabricação de emetina e pulverização de ipeca.
Fabricação e manipulação de ácido oxálico, nítrico sulfúrico,
bromídrico, fosfórico, pícrico.
Metalização a pistola.
Operações com o timbó.
Operações com bagaço de cana nas fases de grande exposição à
poeira.
Operações de galvanoplastia: douração, prateação, niquelagem,
cromagem, zincagem, cobreagem, anodização de alumínio.
Telegrafia e radiotelegrafia, manipulação em aparelhos do tipo Morse
e recepção de sinais em fones.
Trabalhos com escórias de Thomás: remoção, trituração, moagem e
acondicionamento.
Trabalho de retirada, raspagem a seco e queima de pinturas.
Trabalhos na extração de sal (salinas).
Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos.
Trabalho em convés de navios. (Revogado pela Portaria SSMT n.º 12,
de 06 de junho de 1983)
Insalubridade de grau mínimo
Fabricação e transporte de cal e cimento nas fases de grande
exposição a poeiras.
Trabalhos de carregamento, descarregamento ou remoção de enxofre
ou sulfitos em geral, em sacos ou a granel. (MTE, 1978, NR-15, anexo
n° 13).

3.1.10 Agentes biológicos
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (1978e), em sua Norma
Regulamentadora NR-15, anexo 14, atividades e operações envolvendo agentes
biológicos caracterizados pela avaliação qualitativa.

Insalubridade de grau máximo
Trabalho ou operações, em contato permanente com:
Pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como
objetos de seu uso, não previamente esterilizados;
Carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções
de animais portadores de doenças infecto-contagiosas (carbunculose,
brucelose, tuberculose);
Esgotos (galerias e tanques);
Lixo urbano (coleta e industrialização).
Insalubridade de grau médio
Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes,
animais ou com material infecto-contagiante, em:
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Hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos
de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da
saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso
desses pacientes, não previamente esterilizados);
Hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros
estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais
(aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais);
Contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro,
vacinas e outros produtos;
Laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao
pessoal técnico);
Gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplicase somente ao pessoal técnico);
Cemitérios (exumação de corpos);
Estábulos e cavalariças;
Resíduos de animais deteriorados. (MINISTÉRIO DO TRABALHO E
EMPREGO, 1978e).

3.2 Agentes perigosos
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (1978f), em sua Norma
Regulamentadora NR-16, o exercício de trabalho em condições de periculosidade
assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente
sobre o salário, sem acréscimos resultados de gratificações, prêmios ou participação
de lucros na empresa. Sendo que cabe ao empregador a responsabilidade da
caracterização ou descaracterização da periculosidade, mediante laudo técnico
elaborado por Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, nos
termos do Artigo n° 195 da CLT. Em suma “[...] a caracterização e a classificação da
insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, farse-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho,
registrados no Ministério do Trabalho” (BRASIL, 1947).
Ministério do Trabalho e Emprego (1978f) em sua NR-16 define que as
operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, em quaisquer
vasilhames e a granel, são consideradas em condições de periculosidade, exclusão
para transporte em pequenas quantidades, até o limite de 200 (duzentos) litros para
inflamáveis líquidos e 135 (cento e trinta e cinco) quilos para inflamável gasoso
liquefeito. As quantidades de inflamáveis, contidas nos tanques de consumo próprio
dos veículos, não serão consideradas perigosas.
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3.2.1 Atividades e operações perigosas com explosivos
O Ministério do Trabalho e Emprego (1978f) em sua Norma Regulamentadora
NR-16 em seu anexo 1 define que são consideradas atividades e operações perigosas
com explosivos (Quadro 2).
Quadro 2 – Atividades ou operações perigosas com explosivos
ATIVIDADES

ADICIONAL DE 30 %

no armazenamento de explosivos
no transporte de explosivos
na operação de escorva dos cartuchos de
explosivos
na operação de carregamento de explosivos

todos os trabalhadores nessa atividade ou
que permaneçam na área de risco.

na detonação
na verificação de denotações falhadas
na queima e destruição de explosivos
deteriorados
nas operações de manuseio de explosivos
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (1978f)

São consideradas áreas de risco, nos locais de armazenagem de pólvoras
químicas, artifícios pirotécnicos e produtos usados na fabricação de misturas
explosivas ou de fogos de artifício (tabelas 7, 8 e 9).
Tabela 6 – Área de risco de pólvoras químicas e artifícios pirotécnicos
QUANTIDADE ARMAZENADA EM FAIXA DE TERRENO ATÉ A DISTÂNCIA
QUILO
até 4.500

45 metros

mais de 4.500 até 45.000

90 metros

mais de 45.000 até 90.000

110 metros

mais de 90.000 até 225.000*

180 metros

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (1978f)
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Tabela 7 – Área de risco para explosivos iniciadores
QUANTIDADE ARMAZENADA EM

FAIXA DE TERRENO ATÉ A DISTÂNCIA

QUILO
até 20

75 metros

mais de 20 até 200

220 metros

mais de 200 até 900

300 metros

mais de 900 até 2.200

370 metros

mais de 2.200 até 4.500

460 metros

mais de 4.500 até 6.800

500 metros

mais de 6.800 até 9.000*

530 metros

* Quantidade máxima que não pode ser ultrapassada.
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (1978f)
Tabela 8 – Área de risco para armazenamento de explosivos de ruptura e pólvora mecânicos
UANTIDADE ARMAZENADA EM

FAIXA DE TERRENO ATÉ A DISTÂNCIA

QUILO
Até 23

45 metros

mais de 23 até 45

75 metros

mais de 45 até 90

110 metros

mais de 90 até 135

160 metros

mais de 135 até 180

200 metros

mais de 180 até 225

220 metros

mais de 225 até 270

250 metros

mais de 270 até 300

265 metros

mais de 300 até 360

280 metros

mais de 360 até 400

300 metros

mais de 400 até 450

310 metros

mais de 450 até 680

345 metros

mais de 680 até 900

365 metros

mais de 900 até 1.300

405 metros

mais de 1.300 até 1.800

435 metros

mais de 1.800 até 2.200

460 metros

mais de 2.200 até 2.700

480 metros

mais de 2.700 até 3.100

490 metros
(Continua).
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(Conclusão).
QUANTIDADE ARMAZENADA EM

FAIXA DE TERRENO ATÉ A DISTÂNCIA

QUILO
mais de 3.100 até 3.600

510 metros

mais de 3.600 até 4.000

520 metros

mais de 4.000 até 4.500

530 metros

mais de 4.500 até 6.800

570 metros

mais de 6.800 até 9.000

620 metros

mais de 9.000 até 11.300

660 metros

mais de 11.300 até 13.600

700 metros

mais de 13.600 até 18.100

780 metros

mais de 18.100 até 22.600

860 metros

mais de 22.600 até 34.000

1.000 metros

mais de 34.000 até 45.300

1.100 metros

mais de 45.300 até 68.000

1.150 metros

mais de 68.0000 até 90.700

1.250 metros

mais de 90.700 até 113.300

1.350 metros

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (1978f)

As operações com explosivos podem ser encontradas em desmonte de rocha
para aberturas de túneis, onde são inseridos cartuchos explosivos em furações na
face da rocha (Fotografia 14).
Fotografia 14 – Carregamento de explosivos

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2018)
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3.2.2 Atividades e operações perigosas com inflamáveis
O Ministério do Trabalho e Emprego (1978f) em sua Norma Regulamentadora
NR-16 em seu anexo 2 define o que são consideradas atividades e operações
perigosas com inflamáveis, conforme quadros 3 e 4.
Quadro 3 – Atividades e operações perigosas
ATIVIDADES

ÁREA DE RISCO

a. na produção, transporte, processamento e na produção, transporte, processamento
armazenamento de gás liquefeito.
b. no

transporte

e

armazenagem

e armazenamento de gás liquefeito.
de todos os trabalhadores da área de

inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos e operação.
de vasilhames vazios não- desgaseificados
ou decantados.
c. nos

postos

de

reabastecimento

de todos os trabalhadores nessas atividades

aeronaves.

ou que operam na área de risco.

d. nos locais de carregamento de navios- todos os trabalhadores nessas atividades
tanques, vagões-tanques e caminhões- ou que operam na área de risco.
tanques e enchimento de vasilhames, com
inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos.
e. nos locais de descarga de navios-tanques, todos os trabalhadores nessas atividades
vagões-tanques e caminhões-tanques com ou que operam na área de risco
inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos
ou

de

vasilhames

vazios

não-

desgaseificados ou decantados.
f.

nos serviços de operações e manutenção de todos os trabalhadores nessas atividades
navios-tanque, vagões-tanques, caminhões- ou que operam na área de risco.
tanques,

bombas

e

vasilhames,

com

inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos,
ou

vazios

não-desgaseificados

ou

decantados vazios não-desgaseificados ou
decantados.
(Continua).
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(Conclusão).
ATIVIDADES
g. nas

operações

de

ÁREA DE RISCO
desgaseificação, todos os trabalhadores nessas atividades

decantação e reparos de vasilhames não- ou que operam na área de risco.
desgaseificados ou decantados.
h. nas operações de testes de aparelhos de todos os trabalhadores nessas atividades
consumo do gás e seus equipamentos.
i.

ou que operam na área de risco.

no transporte de inflamáveis líquidos e motorista e ajudantes.
gasosos liquefeitos em caminhão-tanque.

j.

no transporte de vasilhames (em caminhão motorista e ajudantes
de carga), contendo inflamável líquido, em
quantidade total igual ou superior a 200
litros, quando não observado o disposto nos
subitens

4.1

e

4.2

deste

Anexo.

(Alterado pela Portaria GM n.º 545, de 10 de
julho de 2000)
l.

no transporte de vasilhames (em carreta ou motorista e ajudantes.
caminhão de carga), contendo inflamável
gasosos

e

líquido,

em

quantidade

total igual ou superior a 135 quilos.
m. nas operações em postos de serviço e operador de bomba e trabalhadores que
bombas de abastecimento de inflamáveis operam na área de risco.
líquidos.
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (1978f)
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Quadro 4 – Área de risco
ATIVIDADES

ÁREA DE RISCO
círculo com raio de 30 metros, no mínimo,

a. poços de petróleo em produção de gás.

com centro na boca do poço.
faixa de 30 metros de largura, no mínimo,

b. unidade de processamento das refinarias.

contornando a área de operação.

c. outros locais de refinaria onde se realizam
operações com inflamáveis em estado de
volatilização ou possibilidade de volatilização

faixa de 15 metros de largura, no mínimo,
contornando a área de operação.

decorrente de falha ou defeito dos sistemas
de segurança e fechamento das válvulas.
d. tanques de inflamáveis líquidos

toda a bacia de segurança
círculo com raio de 3 metros com centro
nos

e. tanques elevados de inflamáveis gasosos

pontos

de

vazamento

eventual

(válvula registros, dispositivos de medição
por escapamento, gaxetas).
afastamento de 15 metros da beira do
f.

carga e descarga de inflamáveis líquidos

cais, durante a operação, com extensão

contidos em navios, chatas e batelões.

correspondente

ao

comprimento

da

embarcação.
g. abastecimento de aeronaves
h. enchimento
caminhões

de

vagões

–tanques

com

toda a área de operação.
–tanques

inflamáveis círculo com raio de 15 metros com centro

líquidos.
i.

enchimento

nas bocas de enchimento dos tanques.
de

caminhões-tanques
liquefeitos.
j.

e

vagões-tanques
inflamáveis

e círculo com 7,5 metros centro nos pontos

gasosos de

vazamento

eventual

(válvula

e

registros).

enchimento de vasilhames com inflamáveis círculos com raio de 15 metros com centro
gasosos liquefeitos.

nos bicos de enchimentos.
(Continua).
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(Continuação).
ATIVIDADES
l.

ÁREA DE RISCO

enchimento de vasilhames com inflamáveis círculo com raio de 7,5 metros com centro
líquidos, em locais abertos.

nos bicos de enchimento.

m. enchimento de vasilhames com inflamáveis círculo com raio de 7,5 metros com centro
líquidos, em locais abertos.

nos bicos de enchimento.

n. enchimento de vasilhames com inflamáveis
líquidos, em recinto fechado.

toda a área interna do recinto.

o. manutenção de viaturas-tanques, bombas e local de operação, acrescido de faixa de
vasilhames

que

continham

inflamável 7,5 metros de largura em torno dos seus

líquido.

pontos externos.

p. desgaseificação, decantação e reparos de
vasilhames

não

desgaseificados

ou local da operação, acrescido de faixa de

decantados, utilizados no transporte de 7,5 metros de largura em torno dos seus
inflamáveis.

pontos externos.

q. testes em aparelhos de consumo de gás e
seus equipamentos.

local da operação, acrescido de faixa de
7,5 metros de largura em torno dos seus
pontos extremos.
toda a área de operação, abrangendo, no
mínimo, círculo com raio de 7,5 metros
com centro no ponto de abastecimento e

r.

abastecimento de inflamáveis

o círculo com raio de 7,5 metros com
centro na bomba de abastecimento da
viatura e faixa de 7,5 metros de largura
para ambos os lados da máquina.

s. armazenamento

de

vasilhames

que

contenham inflamáveis líquidos ou vazios
não desgaseificados ou decantados, em
locais abertos.

faixa de 3 metros de largura em torno
dos seus pontos externos.
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(Conclusão).
ATIVIDADES
t.

armazenamento

de

ÁREA DE RISCO

vasilhames

que

contenham inflamáveis líquidos ou vazios toda a área interna do recinto.
não desgaseificados, ou decantados, em
recinto fechado.
u. carga e descarga de vasilhames contendo
inflamáveis líquidos ou vasilhames vazios afastamento de 3 metros da beira do cais,
não

desgaseificados

transportados

pôr

ou

navios,

decantados, durante
chatas

a

operação,

ou correspondente

batelões.

ao

com

extensão

comprimento

da

embarcação.

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (1978f)

A Norma Regulamentadora NR-16, em seus itens n° 4, 4.1 e 4.2 diz que não
se caracteriza periculosidade o manuseio, a armazenagem e o transporte de líquidos
inflamáveis em embalagens certificadas, simples compostas ou combinadas, desde
obedecidos os limites consignados independentemente do número total de
embalagens manuseadas, armazenadas ou transportadas, sempre que obedecidas
as Normas Regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(1978f) e a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2002) em sua NBR 11564 que
define produtos perigosos relativa aos meios de transporte utilizados. O manuseio, a
armazenagem e o transporte de recipientes de até cinco litros, lacrados na fabricação,
contendo líquidos inflamáveis, independentemente do número total de recipientes
manuseados, armazenados ou transportados, sempre que obedecidas as Normas
Regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (1978f), e a
legislação sobre produtos perigosos relativa aos meios de transporte utilizados
(Quadro 5).
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Quadro 5 – Embalagens não enquadradas como perigosas
Embalagem combinada
Embalagem
interna
Recipientes de
Vidros com
mais de 5 e até
10 litros;
plástico com
mais de 5 e até
30 litros; metal
com mais de 5
e até 40 litros.

Embalagem
Externa
Tambores de:
Metal
Plástico
Madeira
Compensada
Fibra

Grupo de
Embalagens* I

Grupo de
Grupo de
Embalagens* II Embalagens* III

250 kg
250 kg
150 kg
75 kg

Caixas
Aço ou Alumínio
250 kg
Madeira Natural ou
150 kg
compensada
Madeira Aglomerada
75 kg
Papelão
75 kg
Plástico Flexível
60 kg
Plástico Rígido
150 kg
Embalagem combinada

Embalagem interna

Embalagem
Externa

400 kg
400 kg
400 kg
400 kg

400 kg
400 kg
400 kg
400 kg

400 kg

400 kg

Grupo de
Grupo de
Grupo de
Embalagens* Embalagens* Embalagens* III
I
II

Bombonas
Aço ou
120 kg
Alumínio
120 kg
Plástico
Embalagens Simples
Grupo de
Embalagens* I
Tambores
Aço, tampa não removível
Aço, tampa removível
Alumínio, tampa não
removível

250 L
250 L**
250 L

120 kg
120 kg

120 kg
120 kg

Grupo de
Embalagens* II

Grupo de
Embalagens* III

450 L

450 L

(Continua).
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(Continuação).
Embalagens Simples
Grupo de

Grupo de

Grupo de

Embalagens* I

Embalagens* II

Embalagens* III

450 L

450 L

60 L

60 L

60 L

60 L

Tambores
Alumínio, tampa removível 250 L**
outros metais, tampa não

250 L

removível
Outros metais, tampa

250 L**

removível
Plástico, tampa não

250 L**

removível

250L**

Plástico, tampa removível
Aço, tampa não removível

60 L

Aço, tampa removível

60 L**

Alumínio, tampa não

60 L

removível
Alumínio, tampa removível 60 L**
outros metais, tampa não
removível
Outros metais, tampa

60 L

removível
Plástico, tampa não

60 L**

removível

60 L

Plástico, tampa removível

60 L**
Embalagens Compostas
Grupo de

Grupo de

Grupo de

Embalagens* I

Embalagens* II

Embalagens* III

250 L

250 L

250 L

Plástico com tambor
externo de aço ou
alumínio
Plástico com tambor
externo de fibra, plástico
ou compensado
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(Conclusão).
Embalagens Compostas
Grupo de

Grupo de

Grupo de

Embalagens* I

Embalagens* II

Embalagens* III

120 L

250 L

250 L

60 L

60 L

60 L

60 L

60 L

60 L

Plástico com engradado ou
caixa externa de aço ou
alumínio

ou

madeira

externa ou caixa externa
de compensado ou cartão
de plástico rígido vidro com
tambor externo de aço,
alumínio e fibra.
Compensado, plástico
flexível
Em caixa de aço, alumínio,
madeira,

papelão

ou

compensado
* Conforme definições NBR 11564 – ABNT
** Somente para substâncias com viscosidades maiores que 200 mm²/seg
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (1978f)

As operações com inflamáveis podem ser encontradas em diversos segmentos
como os que produzem, manipulam, transportam e armazenam (Fotografias 15 e 16).
Fotografia 15 – Tanques de líquidos inflamáveis

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2017)
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Fotografia 16 – Processo de enchimento de vasilhames com gás inflamável

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2018)

3.2.3 Atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras espécies
de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial
De acordo Ministério do Trabalho e Emprego (1978f) em sua Norma
Regulamentadora NR-16, em seu anexo 3, às atividades ou operações que impliquem
em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou
outras espécies de violência física são consideras perigosas (Quadro 6).
Empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de
segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança
privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da
Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores;
Empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou
pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias,
rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados
diretamente pela administração pública direta ou indireta.
(MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 1978f).
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Quadro 6 – As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras
espécies de violência física
ATIVIDADES OU OPERAÇÕES

DESCRIÇÃO
Segurança patrimonial e/ou pessoal na

Vigilância patrimonial

preservação

do

patrimônio

em

estabelecimentos públicos ou privados e da
incolumidade física de pessoas.
Segurança patrimonial e/ou pessoal em

Segurança de eventos

espaços públicos ou privados, de uso
comum do povo.
Segurança patrimonial e/ou pessoal nos

Segurança nos transportes coletivos

transportes coletivos e em suas respectivas
instalações.
Segurança patrimonial e/ou pessoal em

Segurança ambiental e florestal

áreas de conservação de fauna, flora
natural e de reflorestamento.

Transporte de valores

Segurança na execução do serviço de
transporte de valores.

Escolta armada

Segurança pessoal

Segurança

no

acompanhamento

de

qualquer tipo de carga ou de valores.
Acompanhamento

e

proteção

da

integridade física de pessoa ou de grupos.
Supervisão e/ou fiscalização direta dos

Supervisão/fiscalização Operacional

locais de trabalho para acompanhamento e
orientação dos vigilantes.
Execução de controle e/ou monitoramento

Telemonitoramento/telecontrole

de locais, através de sistemas eletrônicos
de segurança.

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (1978f)

3.2.4 Atividades e operações perigosas com energia elétrica
De acordo com Ministério do Trabalho e Emprego (1978f) em sua Norma
Regulamentadora NR-16 em seu anexo n°4 define que atividade ou operações em
instalações ou equipamentos elétricos energizados em alta tensão, que realizam
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atividades ou operações com trabalho em proximidade em instalações elétrica,
atividades que fazem jus ao adicional de periculosidade:
a) Atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos
energizados em alta tensão;
b) Atividades realizadas em proximidades com energia elétrica;
c) Atividades ou operações realizadas em equipamentos energizados em baixa
tensão no sistema elétrico de consumo; e
d) Instalações e equipamentos integrantes do sistema elétrico de potência.
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (1978f) em sua Norma
Regulamentadora NR-16 em seu anexo n°4 não é devido o adicional de
periculosidade em atividades realizadas com sistema não energizado e nas atividades
e operações em que o sistema está energizado em baixa tensão.

3.2.5 Atividades não perigosas em motocicleta
De acordo com Ministério do Trabalho e Emprego (1978f) em sua Norma
Regulamentadora NR-16, em seu anexo n°5, as atividades laborais com utilização de
motocicleta no deslocamento de trabalhador em vias públicas, não são classificadas
como atividades perigosas:
a) Utilizar para motocicleta para trajeto de trabalho;
b) Atividades em veículos que não necessitem de emplacamento ou
habilitação para conduzi-lo;
c) Atividades em motocicleta em locais privados; e
d) Atividades de motocicleta de forma eventual.

3.2.6 Atividades e operações perigosas com radiação ionizante
De acordo Siervo (2017), as radiações são classificadas de acordo com seu
potencial ou poder energético de causar ionização da matéria irradiada. A ionização
ocorre quando a energia da radiação incidente é suficiente para arrancar elétrons dos
átomos que formam a matéria prima (Figura 10).

67

Figura 10 – Ionização

Fonte: Siervo (2017, p. 2)

De acordo com Ministério do Trabalho e Emprego (1978f) em sua Norma
Regulamentadora NR-16, em seu anexo n° (*), são classificadas como atividades
perigosas atividades de exposição a fontes radioativas, excluindo o uso móvel de
aparelho de radiação Raio X.

3.3 O Modelo do Queijo Suíço proposto por James Reason
Segundo Reason (1990) os erros humanos podem ser analisados por atos
inseguros como erros e violações de procedimentos, causados por desatenção, baixa
motivação, falta de cuidado, negligência e imprudência. Na relação do sistema de
trabalho considera-se que os humanos falham e os erros são esperados. Os erros
podem ser considerados como consequências, e as causas são medidas preventivas
que não foram implementadas ou projetadas para impedir um evento catastrófico.
As medidas preventivas podem ser feitas em campanhas por meio de cartazes
que alertam sobre o perigo, descrever ou revisar procedimentos de segurança, treinar
ou reciclar colaboradores e tomar medidas disciplinares no sentido de tratar o erro
como um efeito moral.
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De acordo com Reason (1990), o Modelo do Queijo Suíço está baseado em
mecanismos de defesas que um sistema perigoso deve ter. Algumas medidas são de
engenharia como alarmes, barreiras físicas, desligamento automáticos, dispositivos a
prova de erros, procedimentos e controles administrativo, cuja a função é proteger
vítimas. A maioria das defesas e barreiras funcionam bem, mas sempre existem
fraquezas, na representação do Modelo do Queijo Suíço as fatias do queijo
representam o mecanismo de defesa e os buracos as falhas da defesa. Porém, de
forma diferente do queijo, esses buracos estão continuamente abrindo e fechando em
diferentes momentos. O alinhamento das falhas nas diferentes camadas de defesa,
pode desencadear um acidente conforme ilustrado na Figura 11.
Figura 11 – Modelo do Queijo Suíço proposto por James Reason

Fonte: Adaptado de Reason (1990)

Os buracos nas defesas surgem por duas razões:
a) Falhas ativas que são representadas pelos atos inseguros cometidos por
pessoas que estão em contato direto com o sistema (deslizes, lapsos,
erros e violações de procedimento); e
b) Condições latentes são falhas na concepção de projetos com relação a
fadiga do sistema, não atendimento às normas técnicas, falhas de
componentes ou sistemas, manutenções e inspeções inadequadas.
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Shappel e Wiegmann (2010) definem o modelo de classificação dos erros
humanos (Figura 12).
Figura 12 – Modelo do Queijo Suíço, causas dos erros humanos

Fonte: Adaptado Shappel e Wiegmann (2010)

Shappel e Wiegmann (2010) definem o ato inseguro em duas categorias: erros
e violações. De modo geral, os erros representam atividades mentais ou físicas dos
indivíduos que falharam em alcançar o objetivo pretendido. Quanto às violações,
referem-se à desobediência das regras, regulamentos, normas que existam na
organização visando a segurança, conforme ilustra a figura 13.
Figura 13 – Atos inseguros

a)

b)

c)

Fonte: Adaptado Shappel e Wiegmann (2010)

d)

e)
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a) erros de decisão: Podem ocorrer de forma

intencional devido

procedimento impróprio, plano de contingência não eficaz, resposta errada
de emergência, manobras inadequadas, escolha pobre e pouca experiência
de trabalho;
b) erros baseados em habilidades: Técnica de avaliação pobre, lista de
verificação excluída e falhas ao não priorizar atenção.
c) erros baseados na percepção: Desorientação espacial, ilusão visual e
equívoco sobre parâmetros de medidas (distâncias, velocidades e altitude);
d) violações de rotina: São habituais e frequentemente toleradas pelas
chefias no ato descumprir uma regra ou norma para atingir um objetivo; e
e) violações excepcionais: São ações eventuais não toleradas pela chefia
dificultando sua previsão.

De acordo com Lapa e Goes (2011), o Modelo do Queijo Suíço de Reason
trouxe a perspectiva de proteção em camadas, e que os erros só acontecem numa
probabilidade muito baixa uma vez que os buracos ou falhas necessitam estarem
alinhados para que existam as perdas. E ainda traz às organizações a condição de
gestão de riscos mais aprimorada para identificar e eliminar as chances de erros ou
falhas do ser humano. Quanto menos furos existir, mais seguro será o sistema,
visando garantir a saúde e bem-estar dos colaboradores de uma organização.
Os profissionais devem se atentar a este modelo, de forma a compreender
especialmente a importância de se implementar barreiras efetivas nos processos
produtivos, ao invés de apenas investir em treinar pessoas, o que nem sempre é a
solução de todos os problemas relacionados à segurança do trabalho. Capacitar
continuamente pessoas é importante mas não é o suficiente se o sistema é frágil, isto
é, se o sistema está cheio de “buracos” nas fatias de queijo.
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4 APLICAÇÃO DO MODELO DO QUEIJO SUÍÇO EM AVALIAÇÕES PERICIAIS
O presente estudo é fundamentado em perícias trabalhistas de avaliações de
insalubridade e periculosidade em empresas. Nas perícias foi possível identificar as
falhas do empregador e trabalhador no ambiente de trabalho. Os agentes estudados
foram de maior representatividade no enquadramento pela NR-15 e NR-16, sendo:
a) risco químico; e
b) risco por inflamável.
As inspeções foram realizadas de modo qualitativo, e assim foi possível aplicar
o Modelo do Queijo Suíço, demonstrando condições inseguras e atos inseguros
cometidos nas hierarquias de controle que representam as camadas de proteção à
segurança do trabalhador.

4.1 Aplicação do Modelo do Queijo Suíço para verificação de falhas na exposição ao
agente químico
O modelo elaborado pelo Autor tem com o objetivo demonstrar algumas falhas
encontradas nas hierarquias de controles, quanto a exposição ao risco químico,
conforme ilustra a figura 14.
Figura 14 – Aplicação da Ferramenta Queijo Suíço para estudar a exposição ao risco químico

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)
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Descritivo das falhas latentes (condições inseguras) e falhas ativas (atos
inseguros) que foram numerados na Figura 14; Quadro 7.
Quadro 7 – Lista descritiva de falhas apresentadas na Figura 14
SUBSTITUIÇÃO OU REDUÇÃO (FALHAS LATENTES OU CONDIÇÕES INSEGURAS)
1. O não reconhecimento do agente químico por avaliação quantitativa e qualitativa para
algumas substâncias conforme Ministério do Trabalho e Emprego (1978e) em sua NR15 e limites de exposição em American Conference of Governmental Industrial
Hygienists (2017). Alguns exemplos de agentes químicos que podem ser enquadrados
como insalubres pela NR-15 de acordo com o tempo de exposição e contato com as
vias cutânea e respiratório. Como por exemplo arsênico, carvão, chumbo, cromo,
fósforo, hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, substâncias cancerígenas,
reprotoxico, mutagênico, mercúrio, silicatos, álcalis cáusticos e outros agentes
apresentados no APÊNDICE.
De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (1978c) em sua NR-09, item 9.3.5.1
em suas alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, está camada de proteção tem como objetivo entender
os limites de exposição, para diminuir a concentração do agente, reduzir o tempo de
exposição ou eliminar a substância perigosa para promover um ambiente de trabalho
salubre.
CONTROLES DE ENGENHARIA (FALHAS LATENTES OU CONDIÇÕES INSEGURAS)
2. Projeto de sistema de ventilação ou exaustão inexistente ou ineficaz para redução da
concentração do agente químico disperso no ar, ou a não adoção de câmaras de
pressão positiva eliminando a contaminação do ambiente.

3. Falta de desenvolvimento de dispositivo de segurança com objetivo de eliminar o
contato com substâncias químicas por via cutânea e respiratória.
4. Falta de automatização de máquinas e barreiras de proteção para impedir vazamentos
ou dispersão de substâncias química no ambiente.
Conforme Ministério do Trabalho e Emprego (1978c) em sua NR-09, item 9.3.5.2 em
suas alíneas “a”; “b” e “c, o estudo de medidas coletivas deve seguir a hierarquia de
eliminar, reduzir ou prevenir.
(Continua).
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MEDIDAS ADMNISTRATIVAS (FALHAS LATENTES OU CONDIÇÕES INSEGURAS)
5. Falta de elaboração de ordens de serviço sobre segurança e saúde, dando ciências aos
empregados por comunicados, cartazes ou meios eletrônicos dos riscos do ambiente
de trabalho, negligência de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (1978a) em
sua NR-01, item 7.1 em sua alínea “b”.

6. Falta de elaboração de procedimentos de segurança, plano de inspeção, fiscalização e
treinamentos de equipamentos de proteção coletivo, negligência de acordo com o
Ministério do Trabalho e Emprego (1978c) em sua NR-09, item 9.3.5.3.

7. Faltas de placas de sinalização sobre alertas de segurança ou instalação de alarmes,
negligência de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (1978c) em sua NR-09,
item 9.3.5.4 em sua alínea “a”.
8. Adoção de equipamento de proteção individual não adequado ao risco ou não garantido
eficácia, negligência de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (1978b) em
sua NR-06, item 6.6.1 em sua alínea “a”.
9. Não exigência ou falta de fiscalização da utilização do equipamento de proteção
individual, negligência de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (1978b) em
sua NR-06, item 6.6.1 em suas alíneas “b” e “c”.
10. Falta de treinamento sobre uso adequado, guarda e conservação dos equipamentos de
proteção individual negligência de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego
(1978b) em sua NR-06, item 6.6.1 em suas alíneas “d” e “e”.
11. Falta de higienização e periodicidade de troca dos equipamentos de proteção individual,
negligência de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (1978b) em sua NR-06,
item 6.6.1 em sua alínea “f”.
12. Falta de comunicação ao Ministério do Trabalho sobre qualquer irregularidade
encontrada no equipamento de proteção individual, negligência de acordo com o
Ministério do Trabalho e Emprego (1978b) em sua NR-06, item 6.6.1 em sua alínea “g”.
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(Conclusão).
MEDIDAS ADMNISTRATIVAS (FALHAS LATENTES OU CONDIÇÕES INSEGURAS)
13. Falta de controle e falta do registro de entrega dos equipamentos de proteção individual
disponibilizados para trabalhador, negligência de acordo com o Ministério do Trabalho
e Emprego (1978b) em sua NR-06, item 6.6.1 em sua alínea “h”.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO EPI E EPC5 (FALHAS ATIVAS OU ATOS INSEGUROS)
14. Não utilizar ou fazer o uso correto dos equipamentos de proteção individual para realizar
atividade de risco;
15. Utilizar equipamento de proteção individual danificado;
16. Realizar manobras erradas devido a falta de experiência do trabalhador ou
procedimentos ineficientes;
17. Atos inseguros na manipulação, transporte ou armazenamentos de substâncias
químicas devido a falta de dispositivos de segurança; e
18. Violações de procedimentos de segurança.
Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

A seguir evidências em perícias trabalhistas que fundamentaram análise do
Modelo do Queijo Suiço de Reason, quanto a exposição ao agente químico.

5

EPC – Equipamento de Proteção Coletiva.
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A fotografia 17 evidencia uma atividade realizada de raspagem da cuba, cuja
substância química é a base de óleo mineral, como pode observar a luva não
neutraliza o contato dermal com a substância química.
Fotografia 17 – Processo de raspagem da cuba

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2018)

A fotografia 18 evidencia uma atividade realizada de forma manual, expondo o
trabalhador ao contato da pele com graxa, sem proteção adequada.
Fotografia 18 – Aplicação de graxa

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2018)
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A fotografia 19 evidencia uma atividade realizada com aplicação de spray,
expondo o trabalhador ao contato da pele com hidrocarbonetos que pode causar
câncer e substância reprotoxica, sem proteção adequada.
Fotografia 19 – Aplicação de líquido penetrante para testar solda

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2018)

A fotografia 20 evidencia uma atividade realizada com aplicação de óleo
lubrificante, expondo o trabalhador ao contato da pele com substância carcinogênica,
sem proteção adequada.
Fotografia 20 – Aplicação de óleo lubrificante em máquinas

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2018)
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A fotografia 21 evidencia uma atividade de polimento cujo a substância utilizada
é a base de óleo mineral, expondo o trabalhador ao contato da pele com substância
insalubre, sem proteção adequada.
Fotografia 21 – Polimento de peças

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2018)

A fotografia 22 evidencia contato da pele do trabalhador tem com massa
asfáltica, que é a base de hidrocarbonetos parafínicos, expondo o trabalhador ao
contato dermal com substância, sem proteção adequada.
Fotografia 22 – Mãos do trabalhador em contato com massa asfáltica

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2018)
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A fotografia 23 mostra equipamentos de proteção danificados e evidencia falta
de periodicidade de troca do equipamento de proteção individual por parte do
empregador e a falta de treinamento para que o trabalhador informe ao empregador
que o equipamento de proteção individual está improprio ou danificado para uso.
Fotografia 23 – Luvas danificadas em utilização

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2018)

A fotografia 24 mostra um operador trabalhando com apenas uma luva o que
evidencia a falta de fiscalização e treinamento.
Fotografia 24 – Operador laborando apenas com uma única luva

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2018)
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A fotografia 25 evidencia a névoa de uma substância química, expondo o
trabalhador à absorção da substância, por via respiratória devido a ausência de
proteção adequada.
Fotografia 25 – Aplicação de desmoldante em máquina

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2018)

A fotografia 26 evidencia operação de soldagem, expondo o trabalhador à
absorção de fumos metálicos por via respiratória devido a ausência de proteção
adequada
Fotografia 26 – Operação de solda

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2018)
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A fotografia 27 evidencia operação de recorte de blocos, expondo o trabalhador
a poeira de sílica devido não utilização de máscara respiratória
Fotografia 27 – Recorte de blocos

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2018)

4.2 Aplicação do Modelo do Queijo Suíço para verificação de falhas na exposição ao
agente inflamável
O modelo elaborado pelo Autor, tem como objetivo demonstrar algumas falhas
encontradas nas hierarquias de controles, quanto a exposição ao risco do agente
inflamável. Vide figura 15.
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Figura 15 – Aplicação da Ferramenta Queijo Suíço para estudar a exposição ao risco por
inflamáveis

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

O quadro 8 descreve as 19 falhas encontradas nas hierarquias de controles,
todas, já enumeradas na figura 15.
Quadro 8 – Lista descritiva das falhas apresentadas na Figura 15
SUBSTITUIÇÃO OU REDUÇÃO (FALHAS LATENTES OU CONDIÇÕES INSEGURAS)
1. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (1978f) em sua NR-16, item 16.6,
o transporte de substância inflamável acima do limite, em qualquer vasilhame e a granel
são considerados em condições de periculosidade, exceto para o transporte em
pequenas quantidades, até o limite de 200 litros para os inflamáveis líquidos e 135 kg
para os inflamáveis gasosos liquefeitos.
A NR -16 em seu item 16.6.1 define que “as quantidades de inflamável, contidas nos
tanques dos próprios veículos, não serão consideradas perigosas”. (MINISTÉRIO DO
TRABALHO E EMPREGO,1978f)
Definições conforme Ministério do Trabalho e Emprego (1978g) em sua NR-20, item
20.3:
- Líquidos inflamáveis: são líquidos que possuem ponto de fulgor ≤ 60º C;
- Gases inflamáveis: gases que inflamam com o ar a 20ºC e a uma pressão padrão
101,3 kPa.
(Continua).
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(Continuação).
SUBSTITUIÇÃO OU REDUÇÃO (FALHAS LATENTES OU CONDIÇÕES INSEGURAS)
2. Utilização de embalagens abertas em processos produtivo, conforme Associação
Brasileira de Normas Técnicas (2002) em sua NBR 11564, item 4.1.1, define que os
produtos perigosos devem ser acondicionados em recipientes fechados de maneira que
não venham apresentar vazamentos nas condições normais de transporte, decorrentes
de variações de temperatura, umidade ou pressão. Estas exigências se aplicam a
recipientes novos e usados. Quando o recipiente for utilizado anteriormente, devem se
tomar todas as medidas para evitar contaminação, nenhum produto perigoso deve
aderir ao exterior da embalagem;
3. Não descartar ou armazenar os recipientes vazios ou consumidos em local adequado,
de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2002) em sua NBR 11564,
item 4.1.13, define que os recipientes vazios, mas não limpos, que contiveram
substâncias perigosas, devem ser considerados como perigosos;
4. Utilização de recipientes ou vasilhames não homologados e certificados, negligência de
acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (1978f) em sua NR-16, item n° 4.1.
5. A utilização de vasilhame com capacidade volumétrica de 1.000 litros é considerado
como perigoso porque não atende os limites consignados, conforme Ministério do
Trabalho e Emprego (1978f) em sua NR-16, anexo 2, quadro 1.
CONTROLES DE ENGENHARIA (FALHAS LATENTES OU CONDIÇÕES INSEGURAS)
6. Falta de um recinto apropriado para armazenamento de substâncias inflamáveis, as
instalações devem ser projetadas considerando os aspectos de segurança, saúde e
meio ambiente que impactem sobre a integridade física dos trabalhadores previstos nas
normas regulamentadoras, normas técnicas nacionais, e na ausência ou omissão
destas, nas normas internacionais, acordos coletivos, bem como nas demais
regulamentações pertinentes em vigor, negligência de acordo com o Ministério do
Trabalho e Emprego (1978g) em sua NR-20, item 20.5.1.
7. Falta de mecanismos para interromper ou reduzir uma possível cadeia de eventos
decorrentes de vazamentos, incêndios e explosão, negligência de acordo com o
Ministério do Trabalho e Emprego (1978g) em sua NR-20, item 20.5.2.3.
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(Continuação).
CONTROLES DE ENGENHARIA (FALHAS LATENTES OU CONDIÇÕES INSEGURAS)

8. Falta de medidas ativas e passivas de proteção contra incêndio, conforme exigências
do corpo de bombeiros.
MEDIDAS ADMNISTRATIVAS (FALHAS LATENTES OU CONDIÇÕES INSEGURAS)
9. Falta de elaboração de análise de risco com técnicas adequadas, negligência de acordo
com o Ministério do Trabalho e Emprego (1978g) em sua NR-20, item 20.5.3.
10. Falta de elaboração de procedimento operacional, negligência de acordo com o
Ministério do Trabalho e Emprego (1978g) em sua NR-20, item 7.1.
11. Falta de plano de inspeção das instalações e de manutenção, negligência de acordo
com o Ministério do Trabalho e Emprego (1978g) em sua NR-20, item 20.8.1.
12. Falta de treinamento e capacitação de operadores, negligência de acordo com o
Ministério do Trabalho e Emprego (1978g) em sua NR-20, item 20.11.
13. Falta de elaboração de plano de resposta a emergências, negligência de acordo com o
Ministério do Trabalho e Emprego (1978g) em sua NR-20, item 20.14.
14. Falta de sinalizações, demarcações de área de risco, de acordo Ministério do Trabalho
e Emprego (1978h) em sua NR-26 e Associação Brasileira de Normas Técnica (2018)
em sua NBR 7195.
15. Falta de controle de acessos em áreas perigosas.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO EPI E EPC (FALHAS ATIVAS OU ATOS INSEGUROS)
16. Utilizar equipamento de proteção individual ou coletivo danificados;
17. Realizar manobras erradas devido a falta de experiência do trabalhador ou
procedimento ineficientes;

18. Atos inseguros na manipulação, transporte ou armazenamentos de substâncias
inflamáveis devido a falta de dispositivos de segurança; e
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(Conclusão).
MEDIDAS DE PROTEÇÃO EPI E EPC (FALHAS ATIVAS OU ATOS INSEGUROS)
19. Violações de procedimentos de segurança.
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

A seguir apresentam-se evidências em perícias trabalhistas que demonstraram
falhas, encontradas nas hierarquias de controle aplicando a ferramenta Queijo Suíço,
quanto a exposição do ser humano ao risco do inflamável.

A fotografia 28 evidencia vasilhames de inflamáveis abertos em processo
produtivo e violação da embalagem conforme a área circulada.
Fotografia 28 – Vasilhames de infamáveis

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2018)

85

A fotografia 29 evidencia vasilhames de 5 litros de substância inflamável com
lacre rompido, armazenados em processo produtivo sem qualquer medidas de
proteção.
Fotografia 29 – Embalagens de inflamáveis com lacre rompido

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2018)

A fotografia 30 evidencia formação de filas no abastecimento, motoristas
aguardando em área de risco, falta de controle e de medidas administrativas para
organização do processo de abastecimento.
Fotografia 30 – Abastecimento de veículos

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2018)
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A fotografia 31 evidencia o processo de abastecimento do cilindro de GLP da
empilhadeira, operador aguardando na área de risco, falta de controles para impedir
ato inseguro do motorista da empilhadeira em aguardar em área de risco.
Fotografia 31 – Abastecimento da empilhadeira

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2018)

A fotografia 32 evidencia a instalação de cilindros de GLP, dentro de um prédio
habitável, representando condições inseguras e falhas no projeto.
Fotografia 32 – Armazenamento de cilindros de GLP

Fonte: Arquivo pessoal do Autor (2017)6

6

Fotografia cedida gentilmente por Leandro Arroio.
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A fotografia 33 evidencia instalações de um tanque de armazenamento de óleo
diesel não respeitando as medidas de proteção previstas na NR-20 e na legislação do
corpo de bombeiros.
Fotografia 33 – Armazenamento de óleo diesel

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2018)

A fotografia 34 evidencia um tanque adicional de 300 litros de óleo diesel para
alimentação de uma máquina acoplado ao veículo, irregularidade quanto transporte
de inflamáveis acima do limite permitido de 200 litros.
Fotografia 34 – Tanque de óleo diesel adaptado ao veículo

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2018)
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A fotografia 35 evidencia uma embalagem de 1.000 litros de líquido inflamável
esta capacidade volumétrica não está homologada conforme limites consignados pela
NR-16, anexo 2, quadro 1.
Fotografia 35 – Vasilhames de 1.000 litros de substância inflamável

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2018)
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5 ANÁLISE DE DADOS E CONCLUSÃO
O modelo do “Queijo Suíço” foi aplicado em vivências de perícias trabalhistas,
proporcionou o entendimento sobre falhas latentes, representadas por condições
inseguras de um sistema e falhas ativas representadas por atos inseguros que já são
esperadas devido o ser humano errar por natureza. Os erros podem ser considerados
como consequências, e as causas são medidas preventivas que não foram
implementadas ou projetadas para impedir um evento catastrófico.
A ferramenta foi elaborada em camadas de proteção com base na hierarquia
de segurança do trabalho tais como: eliminação, substituição, redução, controles de
engenharia, medidas administrativas e medidas de proteção. Fundamentando-se em
Normas Regulamentadoras e Normas Técnicas, foram descritas e classificadas as
falhas latentes (condições inseguras) e falhas ativas (atos inseguros), que
potencializam o acidente com alinhamento de falhas.
O estudo contribui para a percepção dos riscos relacionados à segurança e à
preservação da integridade física do ser humano em ambiente insalubre e perigoso,
que podem ocorrer em local de trabalho e em atividades simples realizadas em nosso
cotidiano.
A presente pesquisa enfatiza à importância da necessidade de barreiras de
proteção para garantir à segurança do trabalhador. A ferramenta “Queijo Suíço” foi
aceitável para auxiliar na análise de reconhecimento de falhas, coleta de dados e
classificação das falhas. Portanto o exercício pleno da gestão de segurança do
trabalho existe quando é possível a participação dos profissionais na concepção de
projetos.
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APÊNDICE
Limite de tolerância de agente químicos NR-15 em seu anexo 13.

Grau de
insalubridade a
AGENTES QUÍMICOS

VALOR

ABSORÇÃO

TETO

TAMBÉM P/ PELE

ppm*

mg/m3**

ser
considerado no
caso de sua
caracterização

Acetaldeído

78

140

máximo

78

420

médio

-

-

-

310

1090

mínimo

-

-

-

Acetileno

Asfixiante

simples

-

Acetona

780

1870

mínimo

Acetonitrila

30

55

máximo

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

+

(Contínua).
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(Continuação).
Grau de
insalubridade a
AGENTES QUÍMICOS

VALOR

ABSORÇÃO

TETO

TAMBÉM P/ PELE

ppm*

mg/m3**

ser
considerado no
caso de sua
caracterização

Ácido acético

8

20

médio

8

9

máximo

4

5,5

máximo

Ácido crômico (névoa)

-

0,04

máximo

Ácido etanóico (vide ácido acético)

-

-

-

2,5

1,5

máximo

Ácido fórmico

4

7

médio

Ácido metanóico (vide ácido fórmico)

-

-

-

8

27

máximo

Ácido cianídrico
Ácido clorídrico

+
+

Ácido fluorídrico

Acrilato de metila

+
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(Continuação).
Grau de
insalubridade a
AGENTES QUÍMICOS

VALOR

ABSORÇÃO

TETO

TAMBÉM P/ PELE

ppm*

mg/m3**

ser
considerado no
caso de sua
caracterização

Acrilonitrila

+

16

35

máximo

78

280

mínimo

40

115

máximo

Álcool isobutílico

40

115

médio

Álcool sec-butílico (2-butanol)

115

350

médio

Álcool terc-butílico

78

235

médio

Álcool etílico

780

1480

mínimo

4

15,5

médio

-

-

-

Álcool isoamílico
Álcool n-butílico

Álcool furfurílico
Álcool metil amílico (vide metil isobutil
carbinol)

+

+

+
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(Continuação).
Grau de
insalubridade a
AGENTES QUÍMICOS

VALOR

ABSORÇÃO

TETO

TAMBÉM P/ PELE

ppm*

mg/m3**

ser
considerado no
caso de sua
caracterização

Álcool metílico

+

156

200

máximo

Álcool n-propílico

+

156

390

médio

Álcool isopropílico

+

310

765

médio

Aldeído acético (vide acetaldeído)

-

-

-

Aldeído fórmico (vide formaldeído)

-

-

-

20

14

médio

-

-

-

4

15

máximo

Asfixante

simples

-

Amônia
Anidro sulfuroso (vide dióxido de enxofre)
Anilina
Argônio

+
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(Continuação).
Grau de
insalubridade a
AGENTES QUÍMICOS

VALOR

ABSORÇÃO

TETO

TAMBÉM P/ PELE

ppm*

mg/m3**

ser
considerado no
caso de sua
caracterização

Arsina (arsenamina)

0,04

0,16

máximo

Brometo de etila

156

695

máximo

12

47

máximo

0,08

0,6

máximo

-

-

-

0,4

4

médio

-

-

-

1,3 Butadieno

780

1720

médio

n-Butano

470

1090

médio

Brometo de metila

+

Bromo
Bromoetano (vide brometo de etila)
Bromofórmio
Bromometano (vide brometo de metila)

+
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(Continuação).
Grau de
insalubridade a
AGENTES QUÍMICOS

VALOR

ABSORÇÃO

TETO

TAMBÉM P/ PELE

ppm*

mg/m3**

ser
considerado no
caso de sua
caracterização

n-Butano (vide álcoo n-butílico)

-

-

-

sec-Butanol (vide álcool sec-butílico)

-

-

-

Butanona (vide metil etil cetona)

-

-

-

1-Butanotiol (vide butil mercaptana)

-

-

-

+

4

12

máximo

+

39

190

médio

0,4

1,2

médio

2-Butóxi etanol (vide butil cellosolve)

-

-

-

Cellosolve (vide 2-etóxi etanol)

-

-

-

n-Butilamina
Butil cellosolve
n-Butil mercaptana

+
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(Continuação).
Grau de
insalubridade a
AGENTES QUÍMICOS

VALOR

ABSORÇÃO

TETO

TAMBÉM P/ PELE

ppm*

mg/m3**

ser
considerado no
caso de sua
caracterização

Chumbo

-

0,1

máximo

Cianeto de metila (vide acetonitrila)

-

-

-

Cianeto de vinila (vide acrilonitrila)

-

-

-

Cianogênio

8

16

máximo

Ciclohexano

235

820

médio

Ciclohexanol

40

160

máximo

8

32

máximo

-

-

-

780

2030

médio

Ciclohexilamina
Cloreto de carbonila (vide fosgênio)
Cloreto de etila

+
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(Continuação).
Grau de
insalubridade a
AGENTES QUÍMICOS

VALOR

ABSORÇÃO

TETO

TAMBÉM P/ PELE

ppm*

mg/m3**

ser
considerado no
caso de sua
caracterização

Cloreto de fenila (vide cloro benzeno)

-

-

-

Cloreto de metila

78

165

máximo

Cloreto de metileno

156

560

máximo

156

398

máximo

8

31

máximo

Cloro

0,8

2,3

máximo

Clorobenzeno

59

275

médio

Clorobromometano

156

820

máximo

-

-

-

Cloreto de vinila
Cloreto de vinilideno

Cloroetano (vide cloreto de etila)

+
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(Continuação).
Grau de
insalubridade a
AGENTES QUÍMICOS

VALOR

ABSORÇÃO

TETO

TAMBÉM P/ PELE

ppm*

mg/m3**

ser
considerado no
caso de sua
caracterização

Cloroetílico (vide cloreto de vinila)

-

-

-

Clorodifluometano (freon 22)

780

2730

mínimo

Clorofórmio

20

94

máximo

1-Cloro 1-nitropropano

16

78

máximo

Cloroprene

+

20

70

máximo

Cumeno

+

39

190

máximo

Decaborano

+

0,04

0,25

máximo

Demeton

+

0,008

0,08

máximo

-

-

-

Diamina (vide hidrazina)
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(Continuação).
Grau de
insalubridade a
AGENTES QUÍMICOS

VALOR

ABSORÇÃO

TETO

TAMBÉM P/ PELE

ppm*

mg/m3**

ser
considerado no
caso de sua
caracterização

Diborano

0,08

0,08

máximo

16

110

médio

39

235

máximo

780

3860

mínimo

1,1 Dicloroetano

156

640

médio

1,2 Dicloroetano

39

156

máximo

-

-

-

155

615

médio

-

-

-

1,2-Dibramoetano

+

o-Diclorobenzeno
Diclorodifluormetano (freon 12)

1,1 Dicloreotileno (vide cloreto de
vinilideno)
1,2 Dicloroetileno
Diclorometano (vide cloreto de metilino)

+
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(Continuação).
Grau de
insalubridade a
AGENTES QUÍMICOS

VALOR

ABSORÇÃO

TETO

TAMBÉM P/ PELE

ppm*

mg/m3**

ser
considerado no
caso de sua
caracterização

1,1 Dicloro-1-nitroetano

+

8

47

máximo

1,2 Dicloropropano

59

275

máximo

Diclorotetrafluoretano (freon 114)

780

5460

mínimo

Dietil amina

20

59

médio

-

-

-

0,016

0,11

máximo

Dietil éter (vide éter etílico)
2,4 Diisocianato de tolueno (TDI)

+

Diisopropilamina

+

4

16

máximo

Dimetilacetamida

+

8

28

máximo

8

14

médio

Dimetilamina
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(Continuação).
Grau de
insalubridade a
AGENTES QUÍMICOS

VALOR

ABSORÇÃO

TETO

TAMBÉM P/ PELE

ppm*

mg/m3**

ser
considerado no
caso de sua
caracterização

Dimetiformamida

8

24

médio

0,4

0,8

máximo

Dióxido de carbono

3900

7020

mínimo

Dióxido de cloro

0,08

0,25

máximo

4

10

máximo

4

7

máximo

16

47

máximo

Estibina

0,08

0,4

máximo

Estireno

78

328

médio

l,l Dimetil hidrazina

+

Dióxido de enxofre
Dióxido de nitrogênio
Dissulfeto de carbono

+
+
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(Continuação).
Grau de
insalubridade a
AGENTES QUÍMICOS

VALOR

ABSORÇÃO

TETO

TAMBÉM P/ PELE

ppm*

mg/m3**

ser
considerado no
caso de sua
caracterização

Etanol (vide acetaldeído)

-

-

-

Asfixiante

simples

-

Etanol (vide etílico)

-

-

-

Etanotiol (vide etil mercaptana)

-

_

-

4

24

máximo

310

940

médio

-

-

-

-

-

-

Etano

Éter decloroetílico
Éter etílico
Éter monobutílico do etileno glicol
(vide butil cellosolve
Éter monoetílico do etileno glicol
(vide cellosolve)

+
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(Continuação).
Grau de
insalubridade a
AGENTES QUÍMICOS

VALOR

ABSORÇÃO

TETO

TAMBÉM P/ PELE

ppm*

mg/m3**

ser
considerado no
caso de sua
caracterização

Éter monometílico do etileno glicol (vide

-

-

-

Etilamina

8

14

Máximo

Etilbenzeno

78

340

Médio

Asfixiante

simples

-

0,4

0,8

Máximo

0,4

0,8

Médio

metil cellosolve)

Etileno
Etilenoimina

+

Etil mercaptana
n-Etil morfolina

+

16

74

Médio

2-Etoxietanol

+

78

290

Médio

Fenol

+

4

15

Máximo
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(Continuação).
Grau de
insalubridade a
AGENTES QUÍMICOS

VALOR

ABSORÇÃO

TETO

TAMBÉM P/ PELE

ppm*

mg/m3**

ser
considerado no
caso de sua
caracterização

Fluortriclorometano (freon 11)

780

4370

Médio

1,6

2,3

Máximo

Fosfina (fosfamina)

0,23

0,3

Máximo

Fosgênio

0,08

0,3

Máximo

Freon 11 (vide flortriclorometano)

-

-

-

Freon 12 (vide diclorodiflormetano)

-

-

-

Freon 22 (vide clorodifluormetano)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Formaldeído (formol)

Freon

113

(vide

+

1,1,2,tricloro-1,2,2-

trifluoretano)
Freon 114 (vide declrorotetrafloretano)
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(Continuação).
Grau de
insalubridade a
AGENTES QUÍMICOS

VALOR

ABSORÇÃO

TETO

TAMBÉM P/ PELE

ppm*

mg/m3**

ser
considerado no
caso de sua
caracterização

Gás amoníaco (vide amônia)

-

-

-

Gás carbônico (vide dióxido de carbono

-

-

-

Gás cianídrico (vide ácido cianídrico)

-

-

-

Gás clorídrico (vide ácido clorídrico)

-

-

-

Gás sulfídrico

8

12

Máximo

Asfixiante

simples

-

0,08

0,08

Máximo

-

-

-

Asfixiante

simples

-

Hélio
Hidrazina
Hidreto de antimônio (vide estibina)
Hidrogênio

+
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(Continuação).
Grau de
insalubridade a
AGENTES QUÍMICOS

VALOR

ABSORÇÃO

TETO

TAMBÉM P/ PELE

ppm*

mg/m3**

ser
considerado no
caso de sua
caracterização

Isobutanol (vide álcool isobutílico)

-

-

-

Isopropilamina

4

9,5

Médio

Isopropil benzeno (vide cumeno)

-

-

-

Mercúrio (todas as formas exceto orgânicas)

-

0,04

Máximo

78

320

Mínimo

Asfixiante

simples

-

Metanol (vide álcool metílico)

-

-

-

Metilamina

8

9,5

Máximo

20

60

Máximo

Metacrilato de metila
Metano

Metil cellosolve

+
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(Continuação).
Grau de
insalubridade a
AGENTES QUÍMICOS

VALOR

ABSORÇÃO

TETO

TAMBÉM P/ PELE

ppm*

mg/m3**

ser
considerado no
caso de sua
caracterização

Metil ciclohexanol

39

180

Médio

Metilclorofórmio

275

1480

Médio

-

0,4

Máximo

155

460

Médio

20

78

Máximo

0,4

0,8

Médio

-

-

-

0,16

0,27

Máximo

39

43

Máximo

Metil demeton

+

metil etil cetona
Metil isobutilcarbinol

+

Metil mercaptana (metanotiol)
2-Metoxi etanol (vide metil cellosolve)
Monometil hidrazina
Monóxido de carbono

+

+
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(Continuação).
Grau de
insalubridade a
AGENTES QUÍMICOS

VALOR

ABSORÇÃO

TETO

TAMBÉM P/ PELE

ppm*

mg/m3**

ser
considerado no
caso de sua
caracterização

Negro de fumo(1)

3,5

Máximo

Asfixiante

simples

-

0,04

0,28

Máximo

Nitrato de n-propila

20

85

Máximo

Nitroetano

78

245

Médio

Nitrometano

78

195

Máximo

1 - Nitropropano

20

70

Médio

2 - Nitropropano

20

70

Médio

Óxido de etileno

39

70

Máximo

Neônio
Níquel carbonila (níquel tetracarbonila)
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(Continuação).
Grau de
insalubridade a
AGENTES QUÍMICOS

VALOR

ABSORÇÃO

TETO

TAMBÉM P/ PELE

ppm*

mg/m3**

ser
considerado no
caso de sua
caracterização

Óxido nítrico (NO)

20

23

Máximo

Asfixiante

simples

-

Ozona

0,08

0,16

Máximo

Pentaborano

0,004

0,008

Máximo

470

1400

Mínimo

78

525

Médio

4

12

Médio

Asfixiante

simples

-

-

-

-

Óxido nitroso

n-Pentano
Percloroetíleno
Piridina
n-propano
n-Propanol (vide álcool n-propílico)

+
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(Continuação).
Grau de
insalubridade a
AGENTES QUÍMICOS

VALOR

ABSORÇÃO

TETO

TAMBÉM P/ PELE

ppm*

mg/m3**

ser
considerado no
caso de sua
caracterização

iso-Propanol (vide álcool isopropílico)

-

-

-

Propanona (vide acetona)

-

-

-

Asfixiante

simples

-

+

1,6

4

Máximo

+

0,08

0,4

Máximo

Sulfeto de hidrogênio (vide gás sulfídrico)

-

-

-

Systox (vide demeton)

-

-

-

0,8

11

Médio

8

50

Máximo

Propileno
Propileno imina
Sulfato de dimetila

+

1,1,2,2,Tetrabromoetano
Tetracloreto de carbono

+
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(Continuação).
Grau de
insalubridade a
AGENTES QUÍMICOS

VALOR

ABSORÇÃO

TETO

TAMBÉM P/ PELE

ppm*

mg/m3**

ser
considerado no
caso de sua
caracterização

Tetracloroetano

+

4

27

Máximo

-

-

-

156

460

Máximo

78

290

Médio

-

-

-

Tribromometano (vide bromofórmio)

-

-

-

Tricloreto de vinila (vide 1,1,2 tricloroetano)

-

-

-

1,1,1 Tricloroetano (vide metil clorofórmio)

-

-

-

8

35

Médio

Tetracloroetileno (vide percloroetileno)
Tetrahidrofurano
Tolueno (toluol)

+

Tolueno-2,4-diisocianato (TDI) (vide 2,4
diisocianato de tolueno)

1,1,2 Tricloroetano

+
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(Conclusão).
Grau de
insalubridade a
AGENTES QUÍMICOS

VALOR

ABSORÇÃO

TETO

TAMBÉM P/ PELE

ppm*

mg/m3**

ser
considerado no
caso de sua
caracterização

Tricloroetileno

78

420

Máximo

-

-

-

1,2,3 Tricloropropano

40

235

Máximo

1,1,2 Tricloro-1,2,2 trifluoretano (freon 113)

780

5930

Médio

Trietilamina

20

78

Máximo

Trifluormonobramometano

780

4760

Médio

Vinibenzeno (vide estireno)

-

-

-

78

340

Médio

Triclorometano (vide clorofórmio)

Xileno (xilol)
* ppm - partes de vapor ou gás por milhão de partes de ar contaminado.
** mg/m3 - miligramas por metro cúbico de ar.
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (1978e)

