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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  

  
  
  

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  
  

 

  
NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
13.419.089/0001-77 
MATRIZ  

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL  

DATA DE ABERTURA  
25/03/2011  

  
NOME EMPRESARIAL  
GEHRLICHER ECOLUZ SOLAR DO BRASIL S.A  

  
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
GEHRLICHER SOLAR  

  
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica  

  
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
35.11-5-01 - Geração de energia elétrica  
35.13-1-00 - Comércio atacadista de energia elétrica  
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica  

  
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA  

  
LOGRADOURO  
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES   

NÚMERO  
1116   

COMPLEMENTO  
SALA 102 PARTE EDIF TROPICAL CENTER  

  
CEP  
41.825-904   

BAIRRO/DISTRITO  
ITAIGARA   

MUNICÍPIO  
SALVADOR   

UF  
BA  

  
SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA   

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
25/03/2011  

  
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  

  
SITUAÇÃO ESPECIAL  
********   

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
********  
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CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 
 
NOME EMPRESARIAL:  
GEHRLICHER ECOLUZ SOLAR DO BRASIL S.A 
 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:  
Endereço: Av. Tancredo Neves, 620, salas 1708/1709,Ed. Mundo Plaza Empresarial, 
Caminho das Árvores, CEP 41820-020, Salvador-BA 
 
Phone: +55 71 3033 7790 / Fax: +55 71 3033 7798  
 
CNPJ: 13.419.089/0001-77 
 
CNAE: 42.21-9-02 
 
ATIVIDADE: Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica  
 
GRAU DE RISCO: 04 
42.21-9 Obras para geração e distribuição de energia elétrica e para telecomunicações  
Do contrato (para fins de dimensionamento do SESMT, Por Exigência Contratual): 04 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:  

Estádio Roberto Santos (Estádio Pituaçu), Av. Pinto de Aguiar S/N, Pituaçu, CEP: 41740-090 
  

ATIVIDADE QUE SERÁ EXECUTADA: Instalação do sistema fotovoltaico de geração de 

energia elétrica.   
 

Nº DE COLABORADORES: 

 Eduardo Allatta – Coordenador  

Juan Martinez – Engenheiro de estrutura 

Francisco Escamez – Engenheiro de projeto 

Rafael Mascarenhas – Estagiário 

  

JORNADA DE TRABALHO: 08 Horas/dia e 40 horas/semanal  

HÓRARIO DE TRABALHO: 07h00mim às 17h00mim com 01 (uma) hora de descanso pro 

almoço. 
  

RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DO PROGRAMA: Eduardo Allatta – Coordenador 
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NÚMERO(S) DO(S) CONTRATO(S) E OBJETOS DOS SERVIÇOS 

 
ECOLUZ S/A 
 

 
 
 
IMPLANTECH INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. 
 
CNPJ: 07.075.144/0001-56 
 
Endereço: Rua José J. Pereira, Qd. D Lote 06 Cond. Módulo, Galpões 12, 17 e 18 – 
Buraquinho – Lauro de Freitas, CEP: 42.700-000 
 
CNAE: 47.42-3 
 
Grau de Risco: 01 
 
Atividade Principal: Comércio varejista de material elétrico 
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NÚMERO DE TRABALHADORES DO CONTRATO 

 
Abaixo, apresentamos as funções e quantitativos por função da GEHRLICHER ECOLUZ 
SOLAR DO BRASIL prevista para todo o período trabalhado: 
 
 

FUNÇÕES DA GEHRLICHER ECOLUZ SOLAR 
DO BRASIL 

QUANTIDADE 

Eduardo Allatta – Coordenador  01 

Juan Martinez – Engenheiro de estrutura 01 

Francisco Escamez – Engenheiro de projeto 01 

Rafael Mascarenhas – Estagiário 01 

TOTAL 04 
 
Efetivo médio no Projeto:   
 
A GEHRLICHER ECOLUZ SOLAR DO BRASIL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS possui 
subcontratadas para auxílio na realização de serviços específicos para este contrato, as 
informações pertinentes as mesmas sobre efetivo e atividades, constam no PPRA das 
mesmas. 
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1- DOCUMENTO BASE 

 
1.1 OBJETIVO GERAL 
 
Atender a NR-9 da Portaria nº 3.214 de 8/06/78, em consonância com a Portaria SSST nº 25 
de 29/12/1994 do Ministério do Trabalho que estabelece a obrigatoriedade da elaboração e 
implementação de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como 
empregados, o “ Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA”, visando preservar a 
saúde e a integridade física dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, 
avaliação e conseqüente controle dos riscos ambientais. 
 
1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

· Controlar os riscos ambientais existentes no local de trabalho com adoção de medidas e 
ações efetivas; 

· Monitorar a exposição dos trabalhadores aos riscos ambientais existentes no local de 
trabalho; 

· Preservar o meio ambiente 
 

1.3 METAS 
 

1. Identificar, quantificar e ou qualificar os riscos ambientais gerados e/ou existentes nos 
setores, postos ou processos de trabalho, estabelecendo medidas de controle, 
eliminação, neutralização e ou gerenciamento dos mesmos, consideradas as 
características dos riscos, o nexo causal e as condições das exposições ocupacionais. 

 
2. Subsidiar a Medicina do trabalho na adoção de medidas e controles destinados à 

preservação da saúde dos colaboradores durante e após contrato de trabalho. 
 

3. Ter a equipe, permanentemente, bem preparada para a realização dos trabalhos 
seguindo procedimentos que previna a ocorrência de acidentes e danos á saúde. 
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2- DEFINIÇÔES 

  
2.1 PPRA – PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS 
 
É o conjunto de medidas necessárias à antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos 
riscos ambientais inerentes à atividade produtiva, constituindo suporte à prevenção de doenças 
ocupacionais, acidentes do trabalho, preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. 
 
 
2.2 RISCOS AMBIENTAIS 
 
São aqueles proporcionados pelos agentes físicos, químicos, biológicos, quando presentes no 
ambiente de trabalho, os quais, em razão de sua natureza, intensidade, concentração e tempo 
de exposição podem causar danos à saúde dos trabalhadores expostos. 
 
2.3 AGENTES FÍSICOS 
 
São todas as formas de energia capaz de se propagar nos ambientes e atingir os 
trabalhadores, podendo causar danos à saúde ou à integridade física dos mesmos, tais como: 
calor, frio, ruído, vibração, radiação ionizante, radiação não ionizante, pressão anormais e 
umidade. 
 
2.4 AGENTES QUÍMICOS 
 
São substâncias ou produtos de origem orgânica ou mineral, naturais ou artificiais, geradas e 
dispersas nos ambientes pelas mais variadas fontes, que podem penetrar no organismo dos 
trabalhadores por inalação, absorção cutânea ou ingestão, e causar danos à saúde e/ou 
integridade física dos mesmos, sob a forma de poeiras, névoa, gases, vapores ou outras 
substâncias, compostos ou produtos químicos em geral. 
 
2.5 AGENTES BIOLÓGICOS 
 
São todos os vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas ou bacilos, que podem penetrar 
no organismo dos trabalhadores por meio do aparelho respiratório, contato com a pele, trato 
digestivo e que podem causar danos a saúde dos trabalhadores. 
 
2.6 EPI- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 
É todo meio ou dispositivo de uso exclusivamente pessoal, destinado a neutralizar, preservar e 
proteger a saúde e/ou a integridade física dos trabalhadores. 
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2.7 EPC – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA 
 
Todo e qualquer equipamento utilizado para eliminar ou neutralizar os agentes agressivos ao 
meio laboral, visando a preservação da saúde e/ou integridade física dos trabalhadores. 

 
2.8 ANÁLISE QUALITATIVA 
 
 Determinação nas atividades que se desenvolvem acima do limite de tolerância previstos nos 
anexos 1,2,3,5,11 e 12 da NR-15, exemplo: ruído,calor e concentração de produtos químicos. 
 

3 – ESTRUTURA DO PPRA 
 
3.1 REQUISITOS DO PPRA 
 
A concepção do PPRA atende as exigências da NR-09 relativas à avaliação e controle de 
fatores de riscos ambientais da natureza química, física ou biológica.  
 
Para avaliar a aceitabilidade da exposição a agentes ambientais, e respectivos riscos à saúde, 
os critérios legais são os limites de exposição constantes da NR-15 e seus anexos, e na 
ausência destes, os limites estabelecidos pela ACGIH-American Conference of governmental 
Industrial Higyenists. 
 
De acordo com a NR-09, NR-15 e limites da ACGIH, são considerados riscos inaceitáveis 
aqueles cujas exposição ultrapassarem os limites exposição ocupacional estabelecidos. 
Entretanto, ações devem ser tomadas quando a exposição estimada ultrapassa o nível de 
ação que, segundo a NR-09, corresponde à metade do limite de exposição. Essas ações não 
se restringem apenas à modificações das medidas de controle, mas inclui também a pesquisa 
aprofundada das fontes geradoras, o monitoramento mais freqüente da exposição e a 
intensificação da vigilância médica, com atenção especial para identificação de efeitos 
precoces. 
Segundo o critério legal podem ser considerados aceitáveis riscos relacionados a exposição 
acima dos limites permitidos quando os trabalhadores utilizarem proteção individual adequada, 
com garantia de manutenção e comprovação de eficácia e eficiência de uso dos mesmos. 
 
3.2 ESTRATÉGIA E METODOLOGIA DE AÇÃO 
 
Após a elaboração dos documentos propostos no planejamento, cria-se o Cronograma de 
Ações por setor produtivo, onde constará o reconhecimento/ caracterização dos riscos 
ambientais identificados do ambiente de trabalho (riscos físicos, químicos e biológicos) 
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3.3 FORMA DE REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DADOS. 
 
Os documentos do PPRA estão registrados em forma de anexos, como se segue: 
 

· Antecipação e reconhecimento dos Riscos Ambientais; 
· Planejamento de Ações. 
· Quadro Sinótico de EPI´s 

 
 

3.4 PERIODICIDADE E FORMA DE AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PPRA 
 
Todos os documentos integrantes do PPRA são realizados uma única vez no ano, salvo se 
existirem mudanças significativas do processo produtivo. 
 
3.5 IMPLANTAÇÃO DO CRONOGRAMA DE AÇÃO 
 
Após a elaboração do cronograma, o mesmo será apresentado à empresa, que estabelecerá 
os prazos para o controle das situações de riscos encontradas no reconhecimento / 
caracterização e a metodologia para execução das mesmas. 
 
3.6 ANÁLISE DA EFICÁCIA E CORREÇÕES DAS METAS E PRIORIDADES  
 
A análise da eficácia e as correções das metas e prioridades serão realizadas, considerando as 
avaliações do ambiente de trabalho, os dados coletados com os trabalhadores e a verificação 
de possíveis alterações nos setores de trabalho. O cronograma de ações será alterado 
conforme as correções das metas e prioridades estabelecidas. 
 
 

4 - DESENVOLVIMENTO 
 
O PPRA será desenvolvido utilizando as informações identificadas em inspeções realizadas 
nos locais de trabalho, informações e observações realizadas  pelos empregados e preposto 
da GEHRLICHER ECOLUZ SOLAR DO BRASIL na área de serviços. 
  
4.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS 
 
A etapa “Antecipação dos Riscos” envolve a análise de projetos de novas instalações, novos 
métodos de trabalho e novos processos de fabricação, visando a prevenção dos riscos que 
porventura venham a existir. 
 
O “reconhecimento dos Riscos” é realizado para identificar os riscos existentes nas instalações 
e métodos de processos atuais, visando priorizar as medidas de eliminação, minimização ou 
controle dos mesmos. 
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O registro é realizado preenchendo-se o formulário “Antecipação e Reconhecimento dos Riscos 
Ambientais” 
 
No “ Reconhecimento dos Riscos”, são identificados os Riscos físicos, químicos e biológicos de 
cada atividade do setor inspecionado, identificando, o número de empregados exposto a cada 
agente nocivo, a freqüência com que o mesmo se expõe a estes riscos, os danos causados por 
estes agentes e a medida de controle existente. 
 
 
 
4.2 AVALIAÇÃO AMBIENTAL 
 
É realizada empregando-se as técnicas de Higiene Ocupacional com o objetivo de quantificar e 
avaliar o potencial de danos dos agentes ambientais presentes na empresa, de acordo com 
sua intensidade, concentração e tempo de exposição, sempre que for necessário comprovar a 
inexistência dos agentes identificados na etapa de reconhecimento, equacionar e dimensionar 
as medidas de controle adotadas, estabelecer prioridades de ações de controle, selecionar e 
especificar as proteções coletivas e/ou individuais tecnicamente adequadas ao controle da 
exposição e levantar subsídios para desenvolvimento do “Programa de Controle Médico de 
Saúde ocupacional – PCMSO. 
 
4.3 AÇÕES DE CONTROLE 
 
As medidas de controle necessárias e suficientes para eliminação, minimização e/ou controle 
dos Riscos Ambientais, são tomados sempre que são verificadas uma das seguintes situações: 
 

a) Identificados risco potencial à saúde do trabalhador na etapa “antecipação”; 
b) Identificar riscos potencial à saúde na etapa “ Reconhecimento/ Caracterização”; 
c) Quando na etapa “Avaliação Ambiental” obtiver-se resultados que excedam os limites 

de tolerância, previsto na NR-15. 
d) Quando através de controle médico da saúde, ficar caracterizado “nexo causal” entre 

danos observados na saúde dos colaboradores e a situação de trabalho a que eles 
fiquem exposto. 
 

As ações de controle sempre são tomadas com o objetivo de, primeiramente, eliminar através 
de medidas técnicas a utilização ou formação de agentes prejudiciais à saúde. Caso isto não 
seja tecnicamente possível, busca-se prevenir a liberação ou disseminação de agentes 
agressivos à saúde no ambiente de trabalho, minimizando a exposição dos trabalhadores. 
O monitoramento às exposições dos trabalhadores e das medidas de controle através de 
avaliações sistemáticas e repetitivas, visando à introdução ou modificações de controle, 
sempre que necessário. O desenvolvimento do PPRA é acompanhado através do cronograma 
de ações. 
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5- REGISTRO 

 
Todos os dados serão mantidos arquivados no mínimo 20 anos, constituindo-se no banco de 
dados com o histórico administrativo e técnico do desenvolvimento do PPRA. 
 
O arquivamento será no escritório da empresa – sob guarda e gestão da Gerência de SMS, 
mantendo-se também cópia em meio magnético. 
 
 

6- MANUTENÇÃO DO PPRA 
 
O PPRA será: 
 

· Avaliado trimestralmente para verificar o andamento dos trabalhos e o cumprimento das 
metas estabelecidas no cronograma; 

· Atualizado sempre que houver mudanças importantes ou dados relevantes à 
acrescentar; 

· Revisto e atualização no mínimo uma vez por ano. 
 

 
7- DIVULGAÇÃO 

 
Todos os dados estarão à disposição dos empregados, seus representantes legais e órgãos 
competentes.  
 
As informações sobre o PPRA serão fornecidas aos trabalhadores através de palestras e 
outros meios de comunicação da empresa. 
 
 

8 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 
Considera-se equipamento de proteção individual (EPI), todo o dispositivo de uso individual 

destinado a proteger a integridade física do trabalhador.  

O EPI só poderá ser comercializado ou utilizado se possuir Certificado de Aprovação (CA), 

expedido pelo Ministério do Trabalho.  

A empresa fornece, para os funcionários somente EPl's homologados pelo Mtb, ou seja, todos 

os equipamentos fornecidos possuem C.A., conforme preceitua a esta NR, e está de acordo 

com as exigências da contratante.  
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O fornecimento do EPI é obrigatório, eis que não é possível adotar medidas de proteção 

coletiva.  

A empresa fornece os EPl's aos empregados gratuitamente e em perfeito estado de 

funcionamento e conservação, adequando os mesmos aos riscos inerentes às atividades 

exercidas pelos mesmos e às exigências da contratante. Salientamos que o empregado deve 

trabalhar calçado ficando proibido o uso de tamancos, sandálias e chinelos. Salientamos 

também que os funcionários que realizam serviços em altura superior a 2 (dois) metros deverão 

receber equipamentos e treinamento quanto ao uso correto.  

A comprovação do fornecimento se dá através do "Recibo de EPI", onde consta a relação dos 

EPl's entregues ao empregado, a data da entrega, orientações sobre a obrigatoriedade, o 

modo de uso e informações sobre as sanções impostas no caso do não uso  que constitui ato 

faltoso, passível de rescisão por justa causa, devidamente assinado pelo empregado, atestando 

o efetivo recebimento.  

Sabemos que não basta, entretanto, a empresa fornecer os EPl's adequados, é necessário 

que determine controle e fiscalize o uso dos mesmos, sob pena de ser autuada pelo 

descumprimento da NR-6. 
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9- ANÁLISE QUALITATIVA DOS AGENTES AMBIENTAIS 

 
Tem por objetivo desenvolver uma ampla análise qualitativa no local de trabalho e caracterizar 
a exposição ocupacional de cada trabalhador. Esta etapa antecipa a avaliação quantitativa e 
consiste, basicamente,numa análise global do ambiente de trabalho para identificação dos 
possíveis riscos ocupacionais decorrentes dos processos ou métodos de trabalho, identificação 
das funções,trabalhadores expostos, caracterização do tipo de atividade, tipo de exposição, 
medidas de controle existentes e fontes geradoras. 
 
Abaixo segue a Matriz de classificação de risco utilizada nas análises: 
 
 

 
 
 
FREQUÊNCIA 

 SEVERIDADE 
 I II III IV 

E 3 4 5 5 
D 2 3 4 5 
C 1 2 3 4 
B 1 1 2 3 
A 1 1 1 2 

 
 

 
AVALIAÇÃO DE RISCO 

Categoria 
FREQUÊNCIA           

F 
    Categoria SEVERIDADE - S Categoria 

Critério 
utilizado para 

RISCO 

A 
Muito 
improvável 

I - Desprezível 
Lesão ou doenças leves,com 
efeitos reversíveis levemente 
prejudiciais. 

1 Desprezível 

B Improvável II - Marginal 
Lesão ou doenças sérias, com 
efeitos reversíveis severos e 
prejudiciais. 

2 Menor 

C Ocasional III - Critica 

Lesão ou doenças críticas, 
com efeitos irreversíveis 
severos e prejudiciais, que 
podem limitar a capacidade 
funcional. 

3 Moderado 

D Provável IV - catastrófica 
Lesão ou doença 
incapacitante ou fatal. 

4 Sério 

E 
 
Freqüente 
 

  5 Crítico 
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10- DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS FASES / ATIVIDADES 

 
CONTRATADA: 

IMPLANTECH INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. 
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EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL  
CONTRATADA: 

IMPLANTECH INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. 

 

 
 
 
 

CONTRATADA: 
ECOLUZ 

 
A empresa ECOLUZ S/A atua no ramo de serviços, elaborando e executando projetos de 

eficiência energética. O processo inicia-se através de concorrência, realizada pelas 

empresas contratantes, onde são detalhados tecnicamente os trabalhos a serem 

efetuados, e os locais, descritos em edital tipo carta convite, para seleção de fornecedores 

de serviços. Depois de preenchidos todos os requisitos, vencida a concorrência e contrato 

assinado, os serviços são iniciados. Durante a execução dos trabalhos, a empresa 

contratante inspeciona regularmente o andamento do cronograma até a conclusão dos 

serviços contratados. 
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- Capacete: EPI para proteção da cabeça do usuário contra impactos e perfurações 
provenientes da queda de objetos, pancadas, choques elétricos, respingos de produtos 
químicos e queimaduras 

 
Capuz: Para proteção do crânio e do pescoço contra riscos de origem térmica.         

 
Óculos de segurança:  

 
           EPI para proteção dos olhos do usuário contra partículas, luz intensa, poeiras. 
 

 Protetor auricular: EPI para proteção dos ouvidos a fim de diminuir o nível de ruído 
recebido pelo trabalhador. Deve ser usado em situações onde o nível de ruído é 
elevado e em áreas onde o seu uso é obrigatório ( limite de tolerância é de 85 dB para 
oito horas de exposição); 
                 
Luvas de segurança: EPI para proteção das mãos do usuário contra contato de 
produtos químicos, corrosivos, cáusticos, tóxicos alergênicos, oleosos graxos, 
solventes orgânicos e derivados de petróleo, materiais ou objetos abrasivos, cortantes 
e perfurantes, e contra agentes biológicos e umidade proveniente de operações com 
uso de água. 
 

            Calçado de segurança: EPI para proteção dos pés do usuário contra riscos de origem   
            térmica, umidade, produtos químicos, quedas de objetos, agentes cortantes e   
            escoriantes. 
 

    
            Protetor respiratório: EPI usado para proteger o aparelho respiratório contra  
            gases,  poeiras e vapores. 
 

 
Calça e jaleco: proteção para o corpo do usuário;  
 
Capa de chuva: EPI para proteção dos membros superiores e inferiores do usuário 
conta intempéries ( chuva) 
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MODELO DA FICHA CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI E UNIFORMES: 

 

FRENTE: 
 

 CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL – EPI  E UNIFORMES 

Unidade 

     
Nome: Função: Registro: 
Admissão: Demissão: Mudança de cargo: 

Termo de Compromisso 
    Declaro que recebi gratuitamente, o(s) equipamento(s) de proteção individual discriminado(s) abaixo 
e no verso, para uso constante e obrigatório, destinados à neutralização e/ou redução da agressividade 
dos agentes, estando ciente de que a recusa injustificada do não uso do(s) mesmo(s) constitui falta 
grave, conforme item 1.8.1 da NR-1 da Portaria 3214 de 08/06/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, 
podendo assim ensejar demissão por “justa causa”. 
 
 Declaro ainda, que participei de treinamentos orientadores sobre a seleção,  qualidade, conforto, 
utilização, conservação, duração e higienização dos EPI´S fornecidos e utilizados. 
 
Assumo pelo(s) mesmo(s) inteira responsabilidade e ônus em caso de perda ou extravio, adulteração ou 
não devolução à empresa. 
 

_______________________                          _______________________________ 
Local e data                                                    Assinatura do  empregado 

 
EPI Entrega Devolução 

Descrição C.A Data Assinatura Cód sub Data Assinatura do 
controlador 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Código de Substituição 

PE – Perda ou extravio         DT - Danificado Trabalho         IV- Impróprio para uso 
AD - Apresenta defeito         SP - Substituído (Perda de Vida útil) 
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VERSO: 
 

 
Descrição C.A Data Assinatura Cód sub Data Assinatura do 

controlador 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Código de Substituição 

PE – Perda ou extravio         DT - Danificado Trabalho         IV- Impróprio para uso 
AD - Apresenta defeito         SP - Substituído (Perda de Vida útil) 
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11- ANÁLISE QUALITATIVA DOS AGENTES AMBIENTAIS 

 
Tem por objetivo desenvolver uma ampla análise qualitativa no local de trabalho e caracterizar 
a exposição ocupacional de cada trabalhador. Esta etapa antecipa a avaliação quantitativa e 
consiste, basicamente,numa análise global do ambiente de trabalho para identificação dos 
possíveis riscos ocupacionais decorrentes dos processos ou métodos de trabalho, identificação 
das funções,trabalhadores expostos, caracterização do tipo de atividade, tipo de exposição, 
medidas de controle existentes e fontes geradoras. 
 
Abaixo segue a Matriz de classificação de risco utilizada nas análises: 
 
 
 

 
 
 
FREQUÊNCIA 

 SEVERIDADE 
 I II III IV 

E 3 4 5 5 
D 2 3 4 5 
C 1 2 3 4 
B 1 1 2 3 
A 1 1 1 2 

 
 
 

 
AVALIAÇÃO DE RISCO 

Categoria 
FREQUÊNCIA           

F 
    Categoria SEVERIDADE - S Categoria 

Critério utilizado para 
RISCO 

A 
Muito 
improvável 

I - Desprezível 
Lesão ou doenças leves,com 
efeitos reversíveis levemente 
prejudiciais. 

1 Desprezível 

B Improvável II - Marginal 
Lesão ou doenças sérias, com 
efeitos reversíveis severos e 
prejudiciais. 

2 Menor 

C Ocasional III - Critica 

Lesão ou doenças críticas, 
com efeitos irreversíveis 
severos e prejudiciais, que 
podem limitar a capacidade 
funcional. 

3 Moderado 

D Provável IV - catastrófica 
Lesão ou doença 
incapacitante ou fatal. 

4 Sério 

E 
 
Freqüente 
 

  5 Crítico 
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12 - AVALIAÇÃO QUANTITATIVA 

 
NÍVEIS DE RUÍDO - DECIBELIMETRIAS 

 
-Níveis de pressão sonora - dB(A) : 
 

Instrumentos utilizados: Os níveis de pressão sonora serão obtidos, utilizando-se um medidor 
de pressão sonora - Decibelímetro tipo II, Sound Level Meter e um  Audio-Dosímetro DigitaL 
TIPO i 

· Os ruídos contínuos ou intermitentes serão anotados com o instrumento operando 
no circuito de compensação  “ A ” e no circuito de resposta lenta   “ Slow ”. 

· Serão avaliados e registrados, caso existam, ruídos de impacto nos locais avaliados. 
· Todas as leituras serão  obtidas nos locais de trabalho dos funcionários e junto aos 

seus ouvidos. 
A Legislação Brasileira permite uma exposição máxima diária de 08:00 horas, para ruídos 
contínuos ou intermitentes de até 85 dB(A). Os tempos de exposição aos níveis de ruído não 
devem exceder os limites de tolerância fixados no quadro do anexo 1 (Nível de ruído / Máxima 
exposição diária permissível). 
 
NR - 15         ANEXO 1 
 
Define o período máximo permitido de tempo de exposição diária, em decibéis, sem proteção 
auditiva para os vários níveis de ruído CONTÍNUO e/ou INTERMITENTE. 

 

NÍVEIS DE 
RUÍDO (dB) 

EXPOSIÇÀO 
MÁXIMA 

NÍVEIS DE 
RUÍDO (dB.) 

EXPOSIÇÀO 
MÁXIMA 

85 08 h. 98 01  h. e 15 min. 

86 07 h. 100 01 h. 

87 06 h. 102 45 min. 

88 05 h. 104 35 min. 

89 04 h e 30 min. 105 30 min. 

90 04 h. 106 25 min. 

91 03.h. e 30 min. 108 20 min. 

92 03 h. 110 15 min. 

93 02 h e  40 min. 112 10 min. 

94 02 h. e 15 min. 114 08 min. 

95 02 h. 115 07 min. 

96 01 h. e 45 min.   
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13-CRONOGRAMAS DAS AÇÕES A SEREM IMPLANTADAS 
 

As ações necessárias à eficácia do PPRA e o controle da sua implementação, estão contidas 
em cronograma especifico,anexo,  sendo periodicamente discutido e atualizado pela 
GEHRLICHER ECOLUZ SOLAR DO BRASIL. 
 
 

14- DAS RESPONSABILIDADES 
 
 
14.1 – DA EMPRESA 
 

· Caberá a Direção, assegurar o cumprimento do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais, como atividade permanente da Empresa; 

· Executar o programa de Prevenção de riscos Ambiental; 
· Ações para correção dos problemas apontados nas avaliações ambientais, inerentes as 

suas atividades. 
 

14.2 – DOS EMPREGAODOS 
 

· Colaborar e participar na implantação e execução do Plano de Atividades; 
· Seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do Plano de 

atividades; 
· Informar ao seu superior as ocorrências que, a seu julgamento, possam implicar riscos à 

saúde dos empregados. 
 

14.3 – DA INFORMAÇÃO 
 

· Os empregados interessados terão o direito de apresentar propostas e receber 
informações e orientações a fim de assegurar a proteção aos riscos ambientais 
identificados na execução do Plano de Atividades. 

· Cabe a Direção da empresa, informar aos empregados de maneira apropriada e 
suficiente sobre riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e 
sobre os meios disponíveis para prevenir ou limitar tais riscos e para proteger-se dos 
mesmos, assim como os resultados das avaliações realizadas nas áreas sobre sua 
responsabilidade. 
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14.4 – PROCEDIMENTOS 
 

· Cabe a direção e superiores hierárquicos: apoiar a implantação, manutenção e 
desenvolvimento do PPRA e das atividades prevencionistas e efetivar normas, 
instruções e programas estabelecidos pelo Ministério do Trabalho. 

· Desenvolver, administrar e inspecionar as atividades de prevenção de acidentes, 
cumprindo os dispositivos legais vigentes. 

· Orientar e assessorar os diversos órgãos da empresa de forma a garantir o desempenho 
dos mesmos, na aplicação dos programas de segurança estabelecidos. 

· Elaborar e propor normas, instruções e regulamentos de Segurança e Higiene do 
Trabalho. 

· Manter, obrigatoriamente, programas de inspeção de segurança visando levantar os 
riscos de acidentes. 

· Recomendar medidas corretivas e acompanhar o processo de execução até o final. 
· Investigar os acidentes, elaborar e por em prática procedimentos específicos, incluindo 

atribuições a todos que possam vir a participar nas investigações. 
· Emitir parecer conclusivo sobre as causas soa acidentes e medidas aplicáveis para 

prevenir ocorrências semelhantes; 
· Manter registros de acidentes e todos os detalhes necessários aos estudos estatísticos e 

funcionais, da prevenção de acidentes. 
· Elaborar programas e ministrar treinamentos geral e específico de segurança e medicina 

do trabalho; 
· Promover campanhas internas de prevenção de acidentes e higiene do trabalho; 

 
14.5 – SUPERVISÃO 
 

· Executar os programas de segurança do trabalho, nas áreas de trabalho, fazendo 
cumprir normas, regulamentos, instruções, etc... atuando junto aos seus subordinados e 
nas áreas físicas sob sua responsabilidade. 

· Comunicar a administração, registrar todos os acidentes ocorridos. 
· Encaminhar o acidentado ao Serviço Médico credenciado pelo INSS, para os devidos 

atendimentos. Confeccionar a Comunicação de Acidentes de Trabalho – CAT; 
· Inspecionar, permanentemente, as operações, equipamentos, máquinas e edificações, 

em suas áreas de atuação, visando eliminar riscos de acidentes; 
· Instruir os subordinados na época da admissão e periodicamente, quanto aos riscos 

inerentes ao trabalho a executar; 
· Conscientizar os subordinados, quanto aos assuntos ligados à segurança do Trabalho, 

transmitindo-lhes informações e ensinamentos das práticas seguras de trabalho. 
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O CRONOGRAMA A SEGUIR DEVE SER ESTUDADO, AVALIADO E PREENCHIDO 

PELOS RESPONSÁVEIS DO ESTABELECIMENTO RESTAURANTE LILÁS, POIS 

IMPLICA EM GASTOS (INVESTIMENTOS). 

 

ATENÇÃO: NÃO PROCEDER AO PREENCHIMENTO DO CRONOGRAMA TORNA A 

RESTAURANTE LILÁS PASSÍVEL DE PUNIÇÃO POR NÃO CUMPRIR O 

ITEM 9.2.1.a DA NR-09, O QUE IMPLICA EM UMA MULTA DE VALOR 

QUE VARIA ENTRE O MÍNIMO DE 730 UFIR E O MÁXIMO DE 830 

UFIR. 

Salvador - Bahia, 28 de Agosto de 2011.  

 

Elaborado por: Aprovado por: 

 

 
 

 

 

INEIVEA S. FARIAS 

CREA-BA 43.639 
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CONTATOS: 

(71) 9914-7402 / 9981-5480 

ineiveafarias@gmail.com  
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Campanha de Implantação das Medidas Preventivas/Controles  

  Ago Set Out Nov  Dez Jan Fev  

 Elaboração do PPRA (NR-09)          

 Elaboração do PCMSO (NR-07)          

 Designação para CIPISTA I Designado          

 Curso sobre "Combate a Incêndio - Extintores          

Investigação de Acidentes          


