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RESUMO

O presente trabalho de conclusão de curso parte da iniciativa em desenvolver e executar o
mapeamento de riscos ambientais dentro do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro (JBRJ), com o objetivo de identificar os riscos presentes no local estudado. Foi
realizada também uma Análise Preliminar de Riscos Ambientais, in loco, em que o JBRJ está
exposto. A partir dessa análise foram classificados os agentes de risco ambiental relativos à
Segurança e Saúde do Trabalho. Informa-se que a coleta de dados se deu por meio de visitas
técnicas ao Arboreto, como também, através da observação dos riscos encontrados no local
estudado.

PALAVRAS – CHAVE: Risco Ambiental, Segurança e Proteção.

ABSTRACT

This work of course completion part of the initiative to develop and implement the
mapping of environmental risks within the Institute of Botanical Garden Research of Rio de
Janeiro (Botanical Garden), in order to identify risks in the studied area. It was also carried
out a Preliminary Analysis of Environmental Risks, on the spot where the JBRJ is exposed.
From this analysis we were classified the agents of environmental risk relating to Safety and
Health at Work. Please note that the data collection was carried out through technical visits to
the arboretum, but also by observing the risk found in the study site.

KEY WORDS: Environmental Risk, Security and Protection.
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1. Introdução

O presente trabalho de conclusão de curso parte da iniciativa de desenvolver e executar o
mapeamento de riscos dentro do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro,
com o objetivo de identificar os riscos presentes no local a ser estudado.

O mapa de riscos é uma representação gráfica dos riscos de acidentes nos diversos locais
de trabalho e surgiu para minimizar o alto índice de acidentes de trabalho com perdas
humanas e econômicas. De acordo com a portaria nº 5/92 do Ministério do Trabalho e da
Administração o mapeamento de risco é obrigatório nas empresas.

Os riscos estão presentes em todas as atividades humanas e locais de trabalho, o que
compromete a segurança dos trabalhadores e a produtividade da empresa. Os riscos afetam o
trabalhador a curto, médio e longo prazo, provocando acidentes com lesões e/ou doenças
relacionadas ao trabalho, que se equiparam a acidentes de trabalho.

Os riscos que foram identificados através do estudo de mapeamento contribuem para
auxiliar tanto trabalhadores como visitantes sobre os possíveis riscos a que estão expostos e
também para alertar à Administração desse Instituto de Pesquisas em relação aos tipos de
riscos ambientais, que o Jardim Botânico do Rio de Janeiro oferece.

1.1.

Organização do Estudo

Para a análise do objetivo proposto, a monografia está estruturada em cinco capítulos, a
saber:
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O Capítulo 1 incide na parte introdutória, contextualização do tema, metodologia
aplicada e cronograma de execução das atividades propostas.
O Capítulo 2 consiste na apresentação dos objetivos da pesquisa.
O Capítulo 3 consiste na exposição dos conceitos importantes da área de Segurança e
Saúde no Trabalho, onde é de fundamental importância acerca do conhecimento dos
principais conceitos relativos à área e que servem para dar base na elaboração de uma análise
preliminar de riscos ambientais e criação de um mapa de risco ambiental.

O Capítulo 4 parte da coleta de dados no local estudado, dados esses que servirão de
base para a fundamentação do presente estudo e auxiliarão para a elaboração do mapa de risco
e de análise preliminar dos riscos encontrados.

O Capítulo 5 consiste na conclusão sobre o levantamento realizado no Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, no qual procurou-se mostrar a atual situação em que o Instituto de
Pesquisas se encontra no que diz respeito à Segurança e Saúde no Trabalho e os aspectos
positivos que o local em estudo apresentará com a criação de um Mapa de Risco Ambiental.
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2. Objetivos

2.1. Objetivo principal
 Elaborar o mapeamento de riscos a partir de um levantamento dos mesmos nas
atividades realizadas dentro do Instituto de Pesquisas;

2.2 Objetivos específicos


Levantar os dados necessários para identificar a atual situação na

segurança e saúde no ambiente de trabalho;


Identificar os riscos existentes no local estudado;



Estruturar o mapeamento de risco existente em cada local analisado;



Realizar uma Análise Preliminar de Riscos (APR) dentro do local em

estudo.
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3. Fundamentação Teórica

3.1. A Segurança

Quando pensa-se na questão da Segurança, se tem a noção adequada de que os fatores
que envolvem os acidentes no ambiente de trabalho, devem ser pensados e discutidos não só
pelas empresas, como também por seus colaboradores, para que juntos tenham uma nova
percepção sobre os possíveis riscos aos que estão expostos e com isso possam evitar os
mesmos.
Com a globalização, uma das principais exigências que o mercado de trabalho impõe é
que as organizações tenham a preocupação com a saúde, higiene e segurança de seus
colaboradores, tendo responsabilidade e total compromisso com a legislação vigente.
Quando o termo Segurança do Trabalho é citado, define-se como um conjunto de
técnicas e ações que minimizem os riscos de acidentes e de doenças ocupacionais, com o
objetivo de proteger a segurança, integridade e saúde do trabalhador. Prevenção de Acidentes,
promoção da saúde e prevenção de incêndios são algumas das principais atividades que
englobam o conceito de segurança do trabalho.
De acordo com Barbosa (2001), a segurança é uma característica a ser encontrada nas
pessoas e elementos ou meios de um processo produtivo onde resulta uma produção através
do trabalho.
Conforme preceitua Benedito Cardella, de forma bem sucinta “a segurança é um
estado de baixa probabilidade de ocorrência de eventos que provocam danos e perdas”.
Segundo Cardella (2007), Segurança é o conjunto de ações que tem como objetivo reduzir
danos e perdas provocados por agentes agressivos. É uma das cinco funções que devem ser
exercidas na missão da organização. Aumentar a segurança significa reduzir os riscos e
portanto quanto menor o risco, maior a segurança.
A prevenção é a maneira mais eficaz de prevenir os riscos no ambiente de trabalho e a
combinação de diversas medidas pode levar ao melhor resultado. Hoje, sabemos que a
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organização têm o seu papel de treinar e dar suporte ao colaborador, oferecendo os
equipamentos para sua proteção adequada e treinamento para capacitá-lo para o exercício de
suas funções. Cabe ao trabalhador, assumir uma postura de responsabilidade seguindo as
regras e não se colocando em risco, uma vez que o compromisso com a segurança não fica
restrito apenas ao empregador, mas sim a todos os envolvidos no processo de trabalho.

3.2 Normas Regulamentadoras

As Normas Regulamentadoras, também denominadas de NR, foram instituídas pelo
Ministério do Trabalho, por meio da Portaria nº 3.214, de 8-06-1978, para estabelecer os
requisitos técnicos e legais a respeito da segurança e saúde ocupacional. Elas são de
observância obrigatória pelas empresas públicas e privadas, órgãos públicos da administração
direta e indireta, e, também, pelos órgãos dos poderes Legislativo e Judiciário, que possuam
empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Entre os principais objetivos das Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego, pode-se destacar:
 Promover e garantir a integridade física, psíquica e saúde do trabalhador.
 Estabelecer procedimentos de prevenção de acidentes e dispositivos de
proteção individual e coletiva.
 Instituir e promover uma política de segurança e saúde no trabalho nas
empresas.
 Regulamentar uma legislação relativa à segurança e medicina do trabalho.

Para o presente estudo, levou-se em consideração a importância das seguintes Normas
Regulamentadores vigentes:
3.2.1 Norma Regulamentadora (NR) nº 5 – CIPA (Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes)

Esta NR aprovada pela Portaria do MTb nº 3.214, de 1978, dispõe sobre Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, têm como objetivo a prevenção de acidentes e
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doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho
com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.
Devem constituir CIPA, por estabelecimento, e mantê-la em regular funcionamento as
empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e
indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras
instituições que admitam trabalhadores como empregados. (C205001-3/14/S).
A CIPA é composta por representantes do empregador e dos empregados, de acordo
com o dimensionamento previsto na NR, ressalvadas as alterações disciplinadas em atos
normativos para setores econômicos específicos. É função da CIPA, garantir a representação
dos colaboradores em todas as questões relativas à melhoria e saúde ocupacional, observando
e comunicando condições de risco no ambiente de trabalho, devendo, ainda, propor ao
empregador e orientar aos trabalhadores sobre as medidas que possam prevenir, reduzir e até
eliminar as possíveis causas de acidentes e doenças ocupacionais no ambiente de trabalho.
Segundo propõe a NR nº5, são algumas atribuições da CIPA:

 Identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, com
a participação do maior número de trabalhadores, com assessoria do SESMT –
Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, onde houver;
 Divulgar e promover o cumprimento das Normas Regulamentadoras, bem
como cláusulas de acordo e convenções coletivas de trabalho, relativas
à segurança e saúde no trabalho.
 Promover, anualmente junto com SESMT a Semana Interna de Prevenção de
Acidentes – SIPAT.
 Elaborar um plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de
problemas de segurança e saúde no trabalho.
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3.2.2 Norma Regulamentadora – (NR) nº 6 – EPI (Equipamento de Proteção
Individual)

Esta Norma Regulamentadora (NR) considera como Equipamento de Proteção
Individual – EPI, todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador,
destionado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e saúde no trabalho. (Port.
Da SIT nº 25/ 2001).
É de obrigatoriedade da empresa o fornecimento aos seus colaboradores, sem qualquer
ônus, o EPI adequado ao risco, devendo este equipamento estar em perfeito estado de
conservação e funcionamento. Os EPI não servem para evitar acidentes somente, mas também
para que, em caso de acidente, a vítima não sofra lesões que possam vir a causar sofrimento
físico e/ou psíquico, além de seu afastamento temporário e/ou permanente de suas atividades
de trabalho. O objetivo do uso dos EPI, é que servem também para evitar que trabalhadores
que estejam expostos a certos tipos específicos de riscos não venham a desenvolver doenças
ocupacionais, aquelas que são adquiridas por intermédio do trabalho. Tanto as empresas
quanto seus colaboradores possuem deveres estabelecidos nesta Norma.

3.2.3 Norma Regulamentadora (NR) nº 9 – PPRA (Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais)

A NR nº 9 – (PPRA), dispõe sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais,
onde estabelece que é obrigatório a sua implementação, por parte dos empregadores e
instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção dos
Riscos Ambientais, visando a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores,
através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de
riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em
consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. (C 109042-9/14/S).
O (PPRA) é um documento de fundamental importância para a proteção e saúde dos
trabalhadores, e também para uma boa gestão de segurança e medicina do trabalho na
empresa. A partir do mapeamento dos riscos feitos no (PPRA) fica mais fácil fazer o
monitoramento e controle dos riscos existentes no local de trabalho. São considerados riscos
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ambientais, para fins de elaboração do (PPRA), aqueles cujos agentes físicos, químicos ou
biológicos existentes nos ambientes de trabalho, que, em função de sua natureza,
concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde dos
trabalhadores.

3.3.

Mapa de Risco

O Mapa de Riscos surgiu em um cenário de índices de acidentes de trabalho muito
elevados, de grandes perdas humanas e econômicas. De acordo com a Portaria nº 05, de 17 de
agosto de 1992, do Ministério do Trabalho e Emprego, a elaboração do Mapa de Riscos é
obrigatória para empresas com grau de risco e número de empregados que exijam a
constituição de uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Como foi citado
anteriormente, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), é quem deve elaborar
o Mapa de Risco, junto a orientação do SESMT da empresa, este último quando houver.
O Mapa de Riscos, é a representação gráfica dos riscos de acidentes nos diversos locais de
trabalho, inerentes ou não ao processo produtivo, devendo ser afixado em locais acessíveis e
de fácil visualização no ambiente de trabalho, com a finalidade de informar e orientar todos os
que ali atuam e outros que, eventualmente, transitem pelo local. O mapeamento possibilita o
desenvolvimento de uma atitude mais cautelosa por parte dos trabalhadores diante dos perigos
identificados e graficamente sinalizados. Desse modo, contribui com a eliminação e/ou
controle dos riscos detectados. A elaboração de Mapas de Riscos está mencionada na alínea
“a”, do item 5.16 da NR 05, com redação dada pela Portaria nº 25 de 29/12/1994: “identificar
os riscos do processo de trabalho, e elaborar o MAPA DE RISCOS, com a participação do
maior número de servidores, com assessoria do SESMT, onde houver “.
3.3.1 Objetivos do Mapa de Risco Ambiental – (MRA)
Dentre os objetivos de um Mapa de Risco Ambiental, podemos destacar:
 Reunião de informações suficientes para o estabelecimento de um diagnóstico da
situação de segurança e saúde no trabalho no estabelecimento.
 Possibilitar a troca e divulgação de informações entre os colaboradores, bem como
estimular a sua participação nas atividades de prevenção.
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3.3.2 Etapas da Elaboração de um Mapa de Risco Ambiental – (MRA)
Para a criação de um Mapa de Risco Ambiental – (MRA), devemos estabelecer etapas a
serem seguidas como as mencionadas abaixo:
a) Conhecer o processo de trabalho no local analisado: - os servidores: número, sexo,
idade, treinamentos profissionais e de segurança e saúde, jornada de trabalho; - os
instrumentos e materiais de trabalho; - as atividades exercidas; - o ambiente.
b) Identificar os riscos existentes no local analisado;
c) Identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia: - medidas de proteção
coletiva; - medidas de organização do trabalho; - medidas de proteção individual; medidas de higiene e conforto: banheiro, lavatórios, vestiários, armários, bebedouro,
refeitório, área de lazer, etc.
d) Identificar os indicadores de saúde: - queixas mais freqüentes e comuns entre os
servidores expostos aos mesmos riscos; - acidentes de trabalho ocorridos; - doenças
profissionais diagnosticadas; - causas mais frequentes de ausência ao trabalho.
e) Conhecer os levantamentos ambientais já realizados no local;
f) Elaborar o Mapa de Riscos, sobre o layout do órgão, indicando através de círculos: - o
grupo a que pertence o risco, de acordo com a cor padronizada; - o número de
trabalhadores expostos ao risco; - a especificação do agente (por exemplo: químico –
sílica, hexano, ácido clorídrico; ou ergonômico – repetitividade, ritmo excessivo); - a
intensidade do risco, de acordo com a percepção dos trabalhadores, que deve ser
representada por tamanhos proporcionalmente diferentes dos círculos.
3.3.3 Disposições
Após discussão e aprovação pela CIPA, o Mapa de Riscos deve ser colocado em um
local analisado por esta Comissão, de maneira que fique claramente visível e fácil acesso para
os colaboradores. A falta de elaboração e de afixação do Mapa de Riscos, nos locais de
trabalho, pode implicar em multas de valor elevado.
3.3.4 Classificação dos Riscos Ambientais
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Os agentes que causam riscos à saúde dos trabalhadores e que costumam estar
presente nos locais de trabalho são agrupados em cinco tipos: - agentes físicos; - agentes
químicos; - agentes biológicos; - agentes ergonômicos; - agentes de acidentes. Cada um
desses tipos de agentes é responsável por diferentes riscos ambientais que podem provocar
danos à saúde ocupacional dos colaboradores. Para elaboração do mapa de riscos, de Acordo
com a Norma Regulamentadora vigente consideram-se os riscos ambientais os seguintes:
3.3.4.1 Grupo I – Agentes Físicos

São considerados como agentes físicos as diversas formas de energia a que possam
estar expostos os trabalhadores, tais como: ruídos, vibração, pressões anormais, temperaturas
extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem como, o infrassom e o
ultrassom.
 Riscos à saúde

Ruídos: provocam cansaço, irritação, dores de cabeça, diminuição da audição (surdez
temporária, surdez definitiva e trauma acústico), aumento da pressão arterial, problemas no
aparelho digestivo, taquicardia, perigo de infarto,

Vibrações: cansaço, irritação, dores nos membros, dores na coluna, doença do movimento,
artrite, problemas digestivos, lesões ósseas, lesões dos tecidos moles, lesões circulatórias.

Calor ou frio extremos: taquicardia, aumento da pulsação, cansaço, irritação, fadiga térmica,
prostração térmica, choque térmico, perturbação das funções digestivas, hipertensão.

Radiações ionizantes: alterações celulares, câncer, fadiga, problemas visuais, acidentes do
trabalho.

Radiações não ionizantes: queimaduras, lesões na pele, nos olhos e em outros órgãos. É muito
importante saber que a presença de produtos ou agentes no local de trabalho como, por
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exemplo, radiações infravermelhas, presentes em operações de fornos, de solda oxiacetilênica;
ultravioleta, produzida pela solda elétrica; de raios laser podem causar ou agravar problemas
visuais (ex. catarata, queimaduras, lesões na pele, etc.). Mas isto não quer dizer que,
obrigatoriamente, existe perigo para a saúde, pois depende da combinação de muitas
condições como a natureza do produto, a sua concentração, o tempo e a intensidade que a
pessoa fica exposta a eles, por exemplo.

Umidade: doenças do aparelho respiratório, da pele e circulatórias, e traumatismos por
quedas.

Pressões anormais: embolia traumática pelo ar, embriaguez das profundidades, intoxicação
por oxigênio e gás carbônico, doença descompressiva.
3.3.4.2 Grupo II – Agentes Químicos

São considerados agentes químicos as substâncias, compostos ou produtos que possam
penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas,
gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser
absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão. Os principais tipos de agentes
químicos que atuam sobre o organismo humano, causando problemas de saúde, são: gases,
vapores e névoas; aerodispersóides (poeiras e fumos metálicos).

Aerodispersóides: ficam em suspensão no ar em ambientes de trabalho, podem ser poeiras
minerais, vegetais, alcalinas, incômodas ou fumos metálicos:

- Poeiras minerais: provêm de diversos minerais, como sílica, asbesto, carvão mineral, e
provocam silicose (quartzo), asbestose (asbesto), pneumoconioses (ex.: carvão mineral,
minerais em geral).

- Poeiras vegetais: são produzidas pelo tratamento industrial, por exemplo, de bagaço de cana
de açúcar e de algodão, que causam bagaçose e bissinose, respectivamente.
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- Poeiras alcalinas: provêm em especial do calcário, causando doenças pulmonares
obstrutivas crônicas, como enfisema pulmonar.

- Poeiras incômodas: podem interagir com outros agentes agressivos presentes no ambiente
de trabalho, tornando-os mais nocivos à saúde.

- Fumos metálicos: provenientes do uso industrial de metais, como chumbo, manganês, ferro,
etc., causando doença pulmonar obstrutiva crônica, febre de fumos metálicos, intoxicações
específicas, de acordo com o metal.
• Riscos à saúde: Os gases, vapores e névoas podem provocar efeitos irritantes, asfixiantes ou
anestésicos:

Efeitos irritantes: são causados, por exemplo, por ácido clorídrico, ácido sulfúrico, amônia,
soda cáustica, cloro, que provocam irritação das vias aéreas superiores.

Efeitos asfixiantes: gases como hidrogênio, nitrogênio, hélio, metano, acetileno, dióxido de
carbono, monóxido de carbono e outros causam dor de cabeça, náuseas, sonolência,
convulsões, coma e até morte.
Efeitos anestésicos: a maioria dos solventes orgânicos assim como o butano, propano,
aldeídos, acetona, cloreto de carbono, benzeno, xileno, álcoois, tolueno, tem ação depressiva
sobre o sistema nervoso central, provocando danos aos diversos órgãos. O benzeno
especialmente é responsável por danos ao sistema formador do sangue.
3.3.4.3 Grupo III – Agentes Biológicos

São considerados agentes biológicos os bacilos, bactérias, fungos, protozoários,
parasitas, vírus, entre outros. Os riscos biológicos surgem do contato de certos
microrganismos e animais peçonhentos com o homem em seu local de trabalho. Assim pode
haver exposição a animais peçonhentos como cobras e escorpiões, bem como as aranhas,
insetos e ofídios peçonhentos.
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• Riscos à saúde: Podem causar as seguintes doenças: Tuberculose, intoxicação alimentar,
fungos (microrganismos causadores de infecções), brucelose, malária, febre amarela. As
formas de prevenção para esses grupos de agentes biológicos são: vacinação, esterilização,
higiene pessoal, uso de EPI, ventilação, controle médico e controle de pragas.
3.3.4.4. Grupo IV – Agentes Ergonômicos

São os agentes caracterizados pela falta de adaptação das condições de trabalho às
características psicofisiológicas do trabalhador. Entre os agentes ergonômicos mais comuns
estão: - trabalho físico pesado; - posturas incorretas; - posições incômodas; -repetitividade; monotonia; - ritmo excessivo; - trabalho em turnos e trabalho noturno; - jornada prolongada.
• Riscos à saúde

Trabalho físico pesado, posturas incorretas e posições incômodas: provocam cansaço, dores
musculares e fraqueza, além de doenças como hipertensão arterial, diabetes, úlceras, moléstias
nervosas, alterações no sono, acidentes, problemas de coluna, etc.

Ritmo excessivo, monotonia, trabalho em turnos, jornada prolongada, conflitos, excesso de
responsabilidade: provocam desconforto, cansaço, ansiedade, doenças no aparelho digestivo
(gastrite, úlcera), dores musculares, fraqueza, alterações no sono e na vida social (com
reflexos na saúde e no comportamento), hipertensão arterial, taquicardia, cardiopatias (angina,
infarto), tenossinovite, diabetes, asmas, doenças nervosas, tensão, medo, ansiedade.

3.3.4.5 Grupo V- Agentes de Acidentes (Mecânicos)

São arranjos físicos inadequados ou deficientes, máquinas e equipamentos,
ferramentas defeituosas, inadequadas ou inexistentes, eletricidade, sinalização, perigo de
incêndio ou explosão, transporte de materiais, edificações, armazenamento inadequado, etc.

Essas deficiências podem abranger um ou mais dos seguintes aspectos:
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- Arranjo físico;
- Edificações;
- Sinalizações;
- Instalações elétricas;
- Máquinas e equipamentos sem proteção;
- Equipamento de proteção contra incêndio;
- Ferramentas defeituosas ou inadequadas;
- EPI inadequado;
- Armazenamento e transporte de materiais;
- Iluminação deficiente.
• Riscos à saúde

Arranjo físico: quando inadequado ou deficiente, pode causar acidentes e desgaste físico
excessivo nos servidores.

Máquinas sem proteção: podem provocar acidentes graves.

Instalações elétricas deficientes: trazem riscos de curto circuito, choque elétrico, incêndio,
queimaduras, acidentes fatais.

Matéria prima sem especificação e inadequada: acidentes, doenças profissionais, queda da
qualidade de produção.

Ferramentas defeituosas ou inadequadas: acidentes, com repercussão principalmente nos
membros superiores.

Falta de EPI ou EPI inadequado ao risco: acidentes, doenças profissionais.

Transporte de materiais, peças, equipamentos sem as devidas precauções: acidentes.
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Edificações com defeitos de construção a exemplo de piso com desníveis, escadas com
ausência de saídas de emergência, mezaninos sem proteção, passagens sem a altura
necessária: quedas, acidentes.

Falta de sinalização das saídas de emergência, da localização de escadas e rotas de fuga,
alarmes, de incêndios: falha no atendimento as emergências, acidentes.

Armazenamento e manipulação inadequados de inflamáveis e gases, curto circuito,
sobrecargas de redes elétricas: incêndios, explosões.

Armazenamento e transporte de materiais: a obstrução de áreas traz riscos de acidentes, de
quedas, de incêndio e de explosão.

Equipamento de proteção contra incêndios: quando deficiente ou insuficiente, traz efetivos
riscos de incêndios.

Sinalização deficiente: falta de uma política de prevenção de acidentes, não identificação de
equipamentos que oferecem risco, não delimitação de áreas, informações de segurança
insuficientes etc. comprometem a saúde ocupacional dos servidores.
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Os grupos de Risco são observados segundo a Tabela 01- Riscos Ambientais
Grupo I

Grupo II

Grupo III

Grupo IV

Grupo V

Agentes Físicos

Agentes Químicos

Agentes Biológicos

Agentes

Agentes Mecânicos

Ergonômicos
Ruído

Vibração

Poeira

Fumos Metálicos

Vírus

Bactérias

Trabalho físico

Arranjo Físico

pesado

Deficiente

Posturas incorretas

Máquinas sem
proteção

Radiação

Névoas

Protozoários

Treinamento

Matéria prima fora

inadequado

de especificação

inexistente
Pressões Anormais

Vapores

Fungos

Jornadas

Equipamentos

prolongadas de

inadequados ou

Trabalho

defeituosos ou
inexistentes

Temperaturas

Gases

Bacilos

Responsabilidade

Extremas
Frio

deficiente
Produtos Químicos

Parasitas

Conflito

em geral
Calor

Iluminação

Eletricidade,
Incêndio

Subestâncias

Tensões

Cobras, insetos,

Compostas

Emocionais

aranhas, etc.

Umidade

Desconforto

Fonte: Perícia Ambiental/IBAPE-SP, 2011.

3.4 Análise de Risco Ambiental

3.4.1 Análise Preliminar de Risco – (APR)

Atualmente, com o desenvolvimento de tecnologias e o aumento crescente do processo de
industrialização, tem-se gerado um aumento também nos níveis de poluição.
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De acordo com Nadalini (2011, p.53):
“os níveis de degradação dos bens ambientais já atingiu ritmo tão acelerado que a
qualidade de vida encontra-se comprometida para o uso das futuras gerações. O dano
ambiental ou ecológico surge da violação a um direito juridicamente protegido,
ferindo a garantia constitucional que assegura à coletividade um meio ambiente
ecologicamente equilibrado. [...] A classificação dos danos ambientais pode ser feita
de acordo com alguns critérios. [...] O critério a ser considerado para o presente estudo
é um método de classificação dos danos ambientais com base nos conceitos de
Análise de Risco em Empreendimentos. Para a obtenção do estudo, foram elaboradas
tabelas para o enquadramento do dano ambiental, com base nos Conceitos de Análise
de Risco de Empreendimentos e na experiência dos profissionais envolvidos em
sistemas de gestão de risco e acidentes ambientais.”

3.4.2 O Dano Ambiental

Segundo Nadalini (2011), o conceito de dano ambiental atinge as lesões de caráter
patrimonial e extrapatrimonial, também abrange não apenas o meio ambiente natural, o
artificial, cultural e o meio ambiente de trabalho. Segundo a autora, outra característica do
dano ambiental é a dificuldade na reparação, pois na maioria dos casos, a reestruturação do
meio ambiente ao seu status quo ante é bem difícil ou até mesmo impossível e quando houver
uma mera reparação pecuniária sempre será insatisfatória e impossibilitada de recompor o
dano.

De acordo com a Lei Federal nº 6.938/81, Política Nacional de Meio Ambiente, em seu
artigo 3º define-se poluição como
“a degradação da qualidade ambiental resultante de atividade
que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança, e o
bem-estar da população; criem condições adversas às atividades
sociais e econômicas/afetem desfavoravelmente a biota; afetem as
condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; lancem matérias
ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos“.
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3.4.3 Análise de Risco

A análise pode ser utilizada para diversos fins. As etapas da análise de risco incluem: a
identificação do perigo, a avaliação e gestão do risco e a informação sobre o risco. As
características desejáveis de uma análise de risco estabelecem que elas sejam consistentes,
cientificamente fundamentada, flexível e transparente.

A análise de risco compreende 3 etapas: a identificação dos perigos, a identificação
das pessoas expostas e a estimativa do risco. Segundo Roxo (2003), é necessário uma
decomposição detalhada e analítica do objeto de estudo, que pode ser uma tarefa, um local,
um equipamento de trabalho, uma situação de trabalho, a organização, um sistema,
caracterizando os riscos da melhor maneira possível.

De acordo com Nadalini (2011, p.55) um risco é constituído por dois fatores, a
Probabilidade de Ocorrência (PO) e a Amplitude da Consequência (AC), estes fatores são
necessários para avaliar o nível do risco. Para a estimativa da probabilidade de ocorrência, o
critério adorado tem como base a experiência prático e pode ser utilizada a tabela a seguir
para a determinação da Probabilidade de Ocorrência (NADALINI, 2011). Esta autora
estabelece a classificação através da seguinte tabela:
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Tabela 2: Classificação das Probabilidades de Ocorrência
CLASSE

DENOMINAÇÃO

DESCRIÇÃO

A

Extremamente remota

Teoricamente possível, mas de ocorrência improvável
ao longo da vida útil da instalação.

B

Remota

Ocorrência não esperada ao longo da vida útil da
instalação.

C

Improvável

Baixa probabilidade de ocorrência ao longo da vida útil
da instalação.

D

Provável

Ocorrência provável de ocorrer uma ou outra vez ao
longo da vida útil da instalação.

E

Frequente

Ocorrência esperada de ocorrer uma ou outra vez a
cada 10 anos.

F

Muito Frequente

Ocorrência esperada de ocorrer uma ou outra vez em
cada ano.

G

Rotineira

Ocorrência esperada de ocorrer uma ou outra vez em
cada mês.

Fonte: Perícia Ambiental/IBAPE-SP, pg. 56, 2011.

A Estimativa de Amplitude da Consequência (AC) é o segundo parâmetro para a
determinação do nível de risco. (...) A estimativa é baseada em fatores como experiência,
registros históricos, localização do empreendimento, grau de periculosidade do processo
envolvido, quantidades envolvidas, etc. (NADALINI, 2011, p. 56). Sua classificação está na
seguinte tabela:
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Tabela 03: Classificação da Amplitude das Consequências
Não provoca lesões e nem danos à saúde em funcionários e terceiros (não funcionários e público
externo). Não provoca nenhum impacto ambiental ao meio ambiente. Não provoca danos ou
I DESPREZÍVEL

provoca danos de pequena monta aos equipamentos, materiais e instalações. Não provoca parada
de produção ou provoca atrasos insignificantes. Não provoca nenhuma alteração na qualidade do
produto. Pode provocar insignificante repercussão entre os funcionários e terceiros dentro da
propriedade e nenhuma na comunidade.
Provoca lesões leves ou perturbações leves à saúde de funcionários ou terceiros quando dentro da
propriedade. Nenhum dano à comunidade é notado. Provoca impacto leve e reversível ao meio
ambiente, internamente à propriedade. Provoca danos de pequena monta aos equipamentos,

II MARGINAL

materiais e instalações. Provoca parada de produção de curta duração. Provoca pequena alteração
na qualidade do produto detectável ainda no processo ou pelo cliente, porém, sem danos maiores.
Pode provocar uma repercussão significativa entre funcionários/terceiros dentro da propriedade e
repercussão pequena/pouco significativa dentro da comunidade.
Provoca lesões e nem danos à saúde com certa gravidade em funcionários e terceiros quando
dentro da propriedade, e lesões ou danos à saúde de gravidade leve em membros da comunidade.
Não ocorrem mortes, porém, lesões incapacitantes podem ocorrer para pessoas dentro da
propriedade. Provoca danos severos ao meio ambiente interno à propriedade, às vezes
irreversíveis, e danos de gravidade leve fora da propriedade, às vezes irreversíveis. Provoca

III CRÍTICA

danos de grande monta aos equipamentos, materiais e instalações da propriedade, e danos de
razoável monta na comunidade. Exige ações corretivas imediatas para evitar seu desdobramento
catastrófico. Provoca para de produção de longa duração. Provoca grandes alterações na
qualidade do produto, passível de não ser detectada quando em processo. Pode provocar
repercussão de grande monta entre os funcionários e terceiros dentro da propriedade e
repercussão significativa da comunidade.
Podem provocar mortes, lesões graves, danos irreversíveis à saúde dos funcionários, terceiros e
membros da comunidade em geral. Podem provocar danos de grande monta e irreversíveis ao
meio ambiente interno ou externo à propriedade. Podem provocar destruição total de
equipamentos, materiais e instalações, internamente ou externamente à propriedade. Pode

IV CATASTRÓFICA

provocar parada permanente de produção com destruição da planta ou parte significativa dela.
Provoca graves alterações na qualidade do produto, com grande repercussão na opinião pública.
Ações indenizatórias coletivas podem ocorrer. Pode provocar repercussão de grande monta e
duradoura entre os funcionários e terceiros dentro da propriedade e repercussão de grande monta
com razoável duração na comunidade.

Fonte: Perícia Ambiental/IBAPE-SP, pg. 57, 2011

O resultado das análises da PO e da AC irá determinar a avaliação do Nível de Risco em que
estão expostas as pessoas e o meio ambiente. O Nível de Risco é classificado, segundo
Nadalini (2011), em aceitável ou não aceitável, também sendo utilizados graus de aceitação
do risco: desprezível, menor, moderado, sério e crítico.
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4. Estudo de Caso – Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro

4.1 Metodologia

O presente trabalho consiste em um Estudo de Caso, onde foi elaborado um Mapa de
Risco Ambiental (MRA) do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro e
também da criação de uma Análise Preliminar de Riscos (APR) no local avaliado, onde
procurou-se analisar e classificar os diferentes tipos de riscos ambientais em que o local em
estudo estava sujeito.

4.2 Cenário de Estudo

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro – JBRJ – foi fundado em 13 de junho de 1808,
com a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Ele surgiu de uma decisão do então
príncipe regente D. João de instalar no local uma fábrica de pólvora e um jardim de
aclimatação de espécies vegetais originárias de outras partes do mundo. Hoje, o Instituto de
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro – nome recebido em 1995, é um órgão federal
vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e constitui-se como um dos mais importantes
centros de pesquisas mundiais nas áreas de botânica e conservação da biodiversidade.
(Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro).
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Figura 01: Mapa referente ao arboreto do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Fonte: Centro
de Visitantes – JBRJ.

Concomitante às investigações dos vegetais, a área do arboreto foi sendo ampliada
para servir também como espaço e lazer da população e, assim, buscou-se adorná-lo com
lagos e cascatas e procedeu-se ao aterramento e drenagem dos pântanos com o objetivo de
ampliar a área. Para isso, foram estabelecidas regras para um lazer diferenciado daquele
praticado em parques públicos, revelando a preocupação em contemplar e ordenar as duas
vertentes institucionais: área de lazer e de pesquisas científicas.
A partir da década de 1990, quando questões ambientais começaram a ter importância
no cenário mundial, os estudos florísticos ganharam impulso. Em conformidade com as
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diretrizes do planejamento estratégico da instituição, os projetos de pesquisas foram
orientados para apoiar ações de conservação, sobretudo para preencher lacunas no
conhecimento da flora de áreas protegidas. ((Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro).

Em 2001, foi criada a Escola Nacional de Botânica Tropical (ENBT). Os projetos e
realizações recentes do Jardim Botânico mantêm estreito o alinhamento institucional às
ações de conservação.

Por fim, foram identificados todos os principais riscos ambientais em que o ambiente está
sujeito e feita a classificação desses agentes de riscos, segundo estabelece a Norma
Regulamentadora relativa à Segurança e Sáude no Trabalho vigente.

4.3 Coleta de Dados

A coleta de dados se deu por meio de visitas técnicas ao Arboreto, como também, através
da observação dos riscos encontrados no local estudado. Foram realizadas diversas visitas
técnicas ao Instituto de Pesquisas em diferentes horários e dias da semana. A partir da coleta
desses dados e observação do local estudado, foi realizada uma Análise Preliminar dos Riscos
Ambientais existentes no local, sendo observada as principais atividades de trabalho
realizadas dentro do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, como também o uso de
Equipamentos de Proteção, a maneira como os servidores estão agindo no seu ambiente de
trabalho, como também as principais características do ambiente.

Feita a Análise de todos os riscos presente no Instituto, foi realizada uma Ordem de Serviço
(OS) para o local, sendo coletadas todas as atribuições dos colaboradores, riscos ambientais
inerentes e Recomendações posteriores para os colaboradores.
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Tabela 4: Ordem de Serviço (OS) – Atividades realizadas no JBRJ.

Tabela 5: Análise Preliminar de Risco realizada (APR) - JBRJ
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Segue abaixo o Mapa de Risco Ambiental do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio
de Janeiro:

Tabela 6: Mapa de Risco Ambiental do JBRJ.

Tabela 7: Análise Preliminar de Perigo segundo a Matriz de Tolerabilidade de Riscos

26

5. CONCLUSÃO
A partir do levantamento realizado, com o estudo de Análise dos Riscos Ambientais
presentes e a criação de um Mapa de Risco Ambiental no local, pôde-se observar que o
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro ainda não possui uma estrutura de
Segurança eficiente que dê suporte ao que é necessário segundo as legislações e normas
vigentes. Esse déficit no preparo coloca em risco tantos visitantes quanto colaboradores que
desconhecem a real necessidade de um investimento que garanta qualidade de vida, segurança
e saúde a quem o ambiente estudado recebe. Porém, deve-se levar em consideração que com a
criação do Mapa de Risco Ambiental do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, irá auxiliar tantos
visitantes, quanto os trabalhadores do local sobre os diversos riscos classificados em que estão
expostos, ajudando na prevenção destes e servindo para que haja uma fácil vizualização dos
diferentes locais do Arboreto.
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APÊNDICE A - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO(APR)

Análise Preliminar de Riscos - APR
Avaliadora
Tayva de Miranda Santos
Folha Nº
1
Serviço Executado
Unidade
Data
Revisão
Serviços de Jardinagem, preparação do terreno,
conservação das áreas ajardinadas, podas e
Jardim Botânico do Rio de Janeiro
3/10/2016
R3
operação de equipamentos e máquinas de
pequeno porte especídicas de Jardinagem.
Modo
CAT.
CAT
CAT
de
Consequênci
Atividade
Perigo
Causas
Frequê Severid
de
Recomendações
Detec
as
ncia
ade
Risco
ção
Durante o
manuseio
Análise de risco local;
pode ocorrer a
Sinalizar e isolar a
Queda de
queda de
Lesões
área de trabalho; Ao
ferramenta
ferramenta
Visual
pessoais de utilizar as ferramentas
e partes das (facão, serrote, /Sens
D
III
C
graus
em alturas, as mesmas
árvores
serra, entre
orial
variados,
devem estar
cortadas.
outros. Queda
Morte.
amarradas para evitar
de galhos e
queda; Utilizar EPI´s
troncos
Obrigatórios.
cortados.
Fazer análise de risco
local; Efetuar
amarração de
Corte e
galhos/troncos
Podas de
sujeitos a queda
Árvores
através de nós
apropriados; Manter o
Contato ou
Lesões
distanciamento
Choque
proximidade
Visual
pessoais de
mínimo
elétrico por
de redes
/Sens
C
II
M
graus
estabelecido das
redes aéreas
elétricas
orial
variados,
redes elétricas aéreas;
aéreas
Morte.
Solicitar
apoio da
concessionária
responsável para
proteger
os cabos com material
isolante ou até
mesmo
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Ataque de
animais
peçonhentos

Vegetação alta
ao redor da
atividade e
presença de
animais
peçonhentos
nas plantas.

Visual
/Sens
orial

Quedas do
mesmo nível
ou diferente
nivel

Terreno
irregular;
Restos de
materiais/detri
tos de poda
(galhos/tronco
s); Falta de
escada; Escada
inadequada;
Uso
inadequado da
escada;
Escorregament
o da escada
por falta de
sapata ou
sapata
inadequada;
Possíveis
desníveis para
posicionar e
estabilizar a
base da escada

Visual
/Sens
orial

B

C

II

II

NC

Lesões
pessoais de
graus
variados,
Morte.

M

Lesões
pessoais de
graus
variados,
Morte.

realizar o
desligamento da rede
dependendo da
situação; Utilização
dos EPI obrigatórios;
Fazer análise de riscos
local; Manter
conservação
periódica do local
(poda/corte da
vegetação); Não
tocar/remover animal
com a mão (utilizar
bastão e
EPI para verificar
local), No caso da
presença de
animais peçonhentos
acionar o serviço do
Corpo de
Bombeiro; Utilização
dos EPI obrigatórios;
Fazer análise de riscos
local; Sinalizar e isolar
área
de trabalho;
Inspecionar
previamente as
condições
da escada; Selecionar
o tipo de escada de
acordo
com a atividade;
Manutenção periódica
das escadas;
Utilizar escada
adequada para acesso
a árvore;
Manter limpo o local
da poda, retirando e
descartando de forma
correta os galhos e
troncos;
Utilizar os EPI´s
obrigatórios;
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Prensament
o de
Membros e
Batida
Contra

Utilização de
ferramentas
em espaço
físico limitado;
Posicionament
o inadequado
para utilização
de
ferramentas;
Deslocamento
de
galho/tronco
durante o
corte;

Visual
/Sens
orial

C

II

M

Lesões
pessoais de
graus
variados,
Morte.

Fazer análise de riscos
local; Utilizar
equipamentos e
ferramentas de forma
adequada;
amarrar/ancorar
galhos e troncos;
Utilizar corda como
cabo guia para
evitar deslocamento
inesperado durante
poda;
Utilizar os EPI´s
obrigatórios;

Análise Preliminar de Riscos - APR
Avaliadora
Tayva de Miranda Santos
Folha Nº
Serviço Executado
Unidade
Data
Serviços de Jardinagem, preparação do terreno,
conservação das áreas ajardinadas, podas e operação
Jardim Botânico do Rio de
3/10/2016
de equipamentos e máquinas de pequeno porte
Janeiro
especídicas de Jardinagem.
CAT.
CAT
Modo de
FreCAT de
Atividade
Perigo
Causas
Severi
Consequências
Detecção
quênc
Risco
dade
ia
Geração
Descarte
de
inadequa Descumprimen
Danos
resíduos
do de
to do
Visual/Sens
ambientais;
sólidos
materiais procedimento
E
I
M
orial
Contaminação
(galho/tro galhos/tr
de gestão de
de água e solo;
ncos/folha oncos/fol
resíduos;
s);
has;

2
Revisão
R3

Recomendações

Descartar todo
material de
poda em local
licenciado;
Utilização dos
EPI obrigatórios;
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Análise Preliminar de Riscos - APR
Avaliadora

Tayva de Miranda Santos

Serviço Executado
Serviços de Jardinagem, preparação do terreno,
conservação das áreas ajardinadas, podas e operação
de equipamentos e máquinas de pequeno porte
específicas de Jardinagem.
Atividade

Manutenç
ão e
conservaç
ão de
jardinage
me
paisagism
o

Perigo

Causas

Queda
de
mesmo
nível;

Terreno irregular;
Falta de
sinalização e
análise de risco no
local;

Ataque
de
animais
peçonhe
ntos
(serpente
,
escorpiã
oe
aranha);

Vegetação ao
redor do local de
atividade alta;
Presença de
animias
peçonhentos na
vegetação;
Presença de
vespas e
marimbondos em
arbustos;

Modo de
Detecção

Visual/Se
nsorial

Visual/Se
nsorial

Folha Nº

3

Unidade

Data

Revisão

Jardim Botânico do Rio de Janeiro

3/10/2016

R3

CAT.
Frequên
cia

C

B

CAT
Severida
de

II

II

CAT de
Risco

Consequência
s

M

Lesões
pessoais de
graus
variados;

NC

Lesões
pessoais de
graus
variados;
Morte.

Recomendaçõe
s
Fazer análise
de riscos no
local; Sinalizar
e isolar
área de
trabalho;
Utilização dos
EPI
obrigatórios.
Fazer análise
de riscos local;
Manter
conservação do
local e da
atividade
(poda/corte
total da
vegetação);
Não
tocar/remover
animal com a
mão (utilizar
bastão
e EPI para
verificar local),
no caso da
presença de
serpente,
acionar o
serviço do
Corpo de
Bombeiro;
Utilização dos
EPI
obrigatórios
(bota de
segurança,
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perneira para
animal
peçonhento);

Atropelamen
to e colisão
de veículo de
terceiros
(proximidade
de via
publica, pátio
ou
estacioname
nto de
veículos).

Necessidade de
exposição em vias
de
tráfego/moviment
ação de veículos;
Falta ou falha de
sinalização na
frente de obra.

Visual/Se
nsorial

Utilização de
ferramentas e
equipamentos
inadequados;
manuseio
inadequado de
ferramentas,
espaço físico
Batida
inadequado para
contra,
utilização de
prensamento
ferramentas ou
de membros
equipamentos;
(ferramentas, Chicoteamente da
pedras
mangueira de
decorativas,
água
pisos e
(conexão
acabamentos
inadequada da
em geral);
mangueira da
lavadora de alta
pressão); Ausência
do
dispositivo de
segurança antichicoteamento
na mangueira de
alta pressão;

Visual/Se
nsorial

B

III

Lesões
pessoais de
graus
variados;
Morte.

II

Lesões
pessoais de
graus
variados;

NC

Fazer análise
de riscos local;
Sinalizar e
isolar área
de trabalho;
Utilizar sempre
uniforme ou o
colete
com faixa
refletiva;
Utilização de
demais EPI
obrigatórios;
Fazer análise
de riscos local;
Utilizar
equipamentos
e
ferramentas
adequadas
para a
atividade; Toda
ferramenta
deve possuir
manopla
adequada anti
escorregament
o (cabo
emborrachado
ou metal
recartilhado);
Mangueira e
conexões
devem estar
protegidos e
ancorado por
anteparo de
contenção
em caso de
projeção;
Utilizar os EPI
obrigatórios;
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Projeção de
particulas
volantes
multidirecion
ais
(poeira em
geral, água,
terra, entre
outros);

Arraste de
particulas em
decorrência de
jato de água sob
pressão;
Deslocamento de
pedras e outros
fragmentos
lançados pela
rotação da
roçadeira;
Fragmentos de
cascas e
vegetação;

Contato com
partes
expostas de
ferramentas
de corte ou
pontiagudas

Manuseio
inadequado de
ferramentas de
corte ou
pontiagudas
(espátulas/facas/t
esoura de poda,
outros); Posição
inadequada para
realizar atividade;

Visual/Se
nsorial

Visual/Se
nsorial

B

C

I

II

NC

Lesões
pessoais de
graus
variados;

M

Lesões
pessoais de
graus
variados;

Não realizar
atividades
simultâneas,
onde existe o
risco de
projeção de
particulas
(evitar
proximidade de
atividades);
Utilizar os EPI
obrigatórios
(óculos de
segurança,
perneira,
avental);
Não realizar
atividades
simultâneas,
onde existe o
risco de
impacto de
ferramenta
entre pessoas
em
local com
espaço restrito
(evitar
proximidade de
atividades);
Utilizar os EPI
obrigatórios;
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Análise Preliminar de Riscos - APR
Avaliadora

Tayva de Miranda Santos
Folha Nº
4
Serviço Executado
Unidade
Data
Revisão
Serviços de Jardinagem, preparação do terreno, conservação das áreas
Jardim Botânico do Rio de
ajardinadas, podas e operação de equipamentos e máquinas de
3/10/2016
R3
Janeiro
pequeno porte especídicas de Jardinagem.
CAT.
CAT
Modo de
CAT de
Atividade
Perigo
Causas
Frequên Severida
Consequências Recomendações
Detecção
Risco
cia
de
Realizar
manutenção
preventiva de
acordo com
Danos
Uso do
Emissões de
recomendação
Motor
ambientais;
roçadeira a
poluentes
Visual/Sen
do fabricante;
desregulad
C
I
NC
Alteração da
combustíve atmosférico
sorial
Verificar
o;
qualidade/conta
l;
s (fumaça);
presença de
minação do ar;
excesso de
fumaça antes do
início das
atividades;
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APÊNDICE B - ORDEM DE SERVIÇO (OS)

Ordem de serviço (OS) - Atividades de Jardinagem
Jardinagem e limpeza

Função:
Descrição da Atividade Básica:

Descrição das Atribuições:

Riscos Ambientais Inerentes

Ocupante do cargo é responsável por realizar capina, poda de
árvores, conservação e manutenção da ambiência e limpeza.
Realizar capina manual e mecânica.
Podar arbustos e árvores.
Aplicar herbicidas e larvicidas.
Fazer manutenção de equipamentos.
Limpar as instalações, halls sociais e vias de acesso.
Agentes Fisicos: Ruído: Indice variável de modo ocasional e
intermitente
Agentes Quimicos: Uso de herbicidas, larvicidas, óleos de
lubrificação para os equipamentos, gasolina para a roçadeira,
poeiras;
Agentes Biológicos: Fungos e Bactérias
Agentes Ergonômicos: Trabalho em pé, postura inadequada,
levantamento e transporte das roçadeiras,
Agentes de acidentes: Animais peçonhentos, quedas, cortes

EPI´s de uso Obrigatório
(Constante)

Botina de Segurança

EPI´s de uso Obrigatório
(Realizar Capina Manual)

Perneira de Proteção
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EPI´s de uso Obrigatório
(Realizar Capina Mecânica)

Óculos de Proteção
Protetor Auricular
Perneira de Proteção

EPI´s de uso Obrigatório
(Podar árvores)

Sinto de Segurança - Paraquedista

EPI´s de uso Obrigatório

Óculos de Proteção
Respirador Descartável P3
Conjunto (calça/camisa) para aplicação de herbicidas e
larvicidas.
Luva de borracha - nitrilica

(Aplicar árbicidas e larvicidas)

EPI´s de uso Obrigatório
(Manuseio de resíduo de podagem)

Luva de raspa
Avental de Raspa tipo Barbeiro

Recomendações Gerais

Atenção e cuidado com as partes móveis dos equipamentos e
máquinas
Usar corretamente os EPI´s destinado a função e serviço
Respeitar as sinalizações de Segurança
Seguir as recomendações previstas
Inicar tarefas após todas as dúvidas serem sanadas
Realizar corretamente os exames médicos periódicos
Não colocar fogo em restos das capinas sem autorização
prévia
Não Fumar nas áreas sinalizadas

Procedimentos em caso de acidente

Comunicar imediatamente, todo ou qualquer acidente, ao
setor de segurança e ao departamento de recursos humanos
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APÊNDICE C - MAPA DE RISCO AMBIENTAL – JBRJ

Também disponível em:
JPG - http://www.ter.uff.br/images/20843058_SANTOS-Tayva_de_TCC-Anexo_01_2014-04-30.jpg
PNG - http://www.ter.uff.br/images/20843058_SANTOS-Tayva_de_TCC-Anexo_01_2014-04-30.png

