


ANÁLISES DE RISCOS AMBIENTAIS E PROFISSIONAIS

- Analisar os riscos ambientais e profissionais presentes nas
atividades laborais.

 Riscos Físicos
 Riscos Ergonômicos
 Riscos Ambientais Mecânicos/Acidentes
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Riscos Ambientais Físicos

 Compreender o conceito de Riscos Ambientais Físicos e identificar os
mesmos nas atividades laborais.

AGENTES FÍSICOS 

De acordo com a Norma Regulamentadora 9, que trata do Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais “consideram-se agentes físicos as diversas
formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como:
ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes
e não ionizantes”.

O tipo de agente físico presente nos ambientes de trabalho está diretamente
ligado ao processo de produção. A tabela a seguir apresenta os agentes físicos no
ambiente de trabalho.
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Riscos Ambientais Físicos

Tabela Agentes Físicos no Ambiente de Trabalho
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 RUÍDO

Fonte

- Controle: execução de medidas técnicas e de
medidas administrativas.

- Providências - Redução da concentração de máquinas
- Instalação de sistemas amortecedores
- Reprogramação e redistribuição das operações
- Substituição de peças de materiais rígidos por absorventes
- Manutenção adequada
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Meio

- O administrador deve evitar a propagação por meio do isolamento (da fonte
e do receptor) e maximizar as perdas energéticas por absorção.

- Medidas que podem ser tomadas com relação à intervenção no meio:
. Uso de barreiras
. Adequação das características do ambiente (piso, paredes e teto) e dos
materiais utilizados na construção, permitindo o tratamento acústico deste,
e o posicionamento dos painéis de controle fora da superfície das máquinas
e, portanto, das áreas de incidência de maior ruído.
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Homem

- As medidas resumem-se à redução do tempo de exposição e a proteção sobre o
indivíduo. (FILHO, 2008, p. 108).

Efeitos auditivos do ruído são:
- Surdez condutiva (envolve anomalias na transmissão do som nos ouvidos médio e externo)

- Surdez neurossensorial (envolve ouvido interno)

Efeitos não auditivos:
- Irritação
- Insônia
- Inapetência
- Dores de cabeça
- Aumento da pressão arterial.
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Riscos Ambientais Físicos

 VIBRAÇÕES

- A vibração é um movimento oscilatório de um corpo devido a forças
desequilibradas de componentes rotativos e movimentos alternados de uma
máquina ou equipamento (SALIBA, 2008).
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- Os efeitos sobre a saúde podem ser de ordem vascular, neurológica, osteoarticular
e muscular:

Formigamento ou adormecimento leve e intermitente, ou ambos, são
frequentemente ignorados pelo paciente porque não interferem no trabalho ou em
outras atividades. São os primeiros sintomas da síndrome;

Branqueamento de dedos, confinados primeiramente às pontas; entretanto, com a
continuidade da exposição, os ataques podem se estender à base do dedo;

O frio frequente provoca os ataques, mas há outros fatores envolvidos com o
mecanismo de disparo, como: a temperatura central do corpo, a taxa metabólica, o
tônus vascular e o estado emocional;

9



Surgimento de pequenas áreas de necrose da pele aparecem na ponta dos dedos
(acrocianose). (SALIBA, 2008, p. 215).

- As medidas de controle para a exposição à vibração estão relacionadas à utilização
de maquinário e ferramentas adequadas e ao acompanhamento e implantação de
programas de supervisão médica.

 TEMPERATURAS EXTREMAS

Calor: Se considerarmos uma cozinha industrial e o tempo que os profissionais
ficam próximo aos fornos assando alimentos, retirando o alimento do forno e
iniciando um novo ciclo, podemos considerar de forma qualitativa e posterior
quantitativa a exposição a uma temperatura extrema.

10



 TEMPERATURAS EXTREMAS

 Frio: Diversas atividades laborais expõem os trabalhadores a possíveis danos causados
pelo frio. Destacam-se atividades a céu aberto em regiões frias, realizadas em câmaras e
navios frigoríficos, trabalhos de embalagem e manuseio de cargas congeladas, entre
outros.

O Corpo Humano e o frio
- Quando a temperatura do corpo cai abaixo de 35°C, ocorrem fortes tremores, e isto deve

ser considerado como aviso de perigo para os trabalhadores.
- Quando a temperatura central do corpo cai abaixo de 33°C, a sensação de frio e dor

tende a diminuir por causa da perda de sensibilidade que o frio causa. Neste momento, o
trabalhador sente fraqueza muscular e adormecimento e já se encontra em hipotermia.
Outros sintomas de hipotermia incluem a percepção reduzida e pupilas dilatadas.

A NR 29 - “Segurança e saúde no trabalho portuário” dispõe quanto ao regime de trabalho em locais 
refrigerados. Estas orientações são para pessoas adequadamente vestidas para exposição ao frio.

Fonte: https://valorcrucial.com.br/temperaturas-extremas/ 11
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 RADIAÇÃO

 Ionizante

- É a que produz a Ionização, e ionização é o processo por meio do qual um átomo
ou uma molécula perde ou ganha elétrons para formar íons.

- Exemplos de radiação ionizante: Raio X; Radiação alfa (α); Radiação beta (β);
Radiação gama (γ)

- A radiação ionizante penetra de acordo com seu tipo e energia. Enquanto
partículas alfa podem ser bloqueadas por uma folha de papel, partículas beta
requerem alguns milímetros de, por exemplo, alumínio, para bloqueá-las,
enquanto a radiação gama de alta energia requer materiais densos para bloqueá-
la, como por exemplo, chumbo ou concreto.
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 RADIAÇÃO

 Ionizante

Efeitos da radiação ionizante:
- Queimaduras
- Câncer
- Alterações menstruais
- Dano grave ao cérebro
- Alterações gastrointestinais
- Infertilidade
- Doenças congênitas

Fatores que potencializam os riscos
- Tipo de fonte radioativa
- Tempo de permanência junto a fonte
- Distância da fonte ao indivíduo
- Falta de blindagem (barreira que
contenha a radiação, exemplo, parede
de chumbo)
- E a susceptibilidade individual

Desastre Nuclear de Chernobyl na Ucrânia (1986): o mais grave da história, matou cerca de 47
pessoas e é associado a 1800 notificações de câncer de tireoide. Por causa do acidente radioativo
aproximadamente 200 mil pessoas tiveram que abandonar suas residências. A localidade é
conhecida hoje como cidade fantasma, é até hoje um ambiente inabitável!

Fonte: https://segurancadotrabalhonwn.com/radiacoes-ionizantes/ 13
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Danos causados pela radiação. Os primeiros radiologistas calibravam as
máquinas de raio-X, colocando e tirando a mão de dentro da máquina, de 30
3m 30 segundos. (Fonte: @biomedexpressiva)
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 RADIAÇÃO

Não Ionizante

- É uma modalidade de radiação de baixa frequência e baixa energia, também
denominada de “campo eletromagnético”, que se propaga através de uma onda
eletromagnética, constituída por um campo elétrico e um campo magnético,
podendo ser provenientes de fontes naturais e não naturais.

- Os dois principais subtipos de campos eletromagnéticos são:
• Eletromagnéticos de frequência extremamente baixa: Ondas de rádio (oriundos da rede
elétrica e dos equipamentos elétricos e eletrônicos);

• Radiofrequência/micro-ondas: Telefones celulares e sem fio, antenas de telefonia celular
instaladas nos aparelhos móveis e nas torres, radares e transmissões de rádio e TV, luz
elétrica, torres de transmissão e distribuição elétrica, fiação elétrica em construções,
equipamentos que emitem radiação infravermelha, redes Wi-Fi.
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 PRESSÕES ANORMAIS – Hipobárica e Hiperbárica

Há uma série de atividades em que os trabalhadores ficam sujeitos a pressões
ambientais acima ou abaixo das pressões normais, isto é, da pressão atmosférica a
que normalmente estamos expostos.

Baixas pressões: são as que se situam abaixo da pressão atmosférica normal e
ocorrem com trabalhadores que realizam tarefas em grandes altitudes. No Brasil,
são raros os trabalhadores expostos a este risco.

Altas pressões: são as que se situam acima da pressão atmosférica normal. Ocorrem
em trabalhos realizados em tubulações de ar comprimido, máquinas de perfuração,
caixões pneumáticos e trabalhos executados por mergulhadores. (Ex: caixões
pneumáticos, compartimentos estanques instalados nos fundos dos mares, rios, e
represas onde é injetado ar comprimido que expulsa a água do interior do caixão,
possibilitando o trabalho. São usados na construção de pontes e barragens.)
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A exposição a pressões anormais, pode causar a ruptura do tímpano quando o
aumento de pressão for brusco e a liberação de nitrogênio nos tecidos e vasos
sangüíneos e morte.

Por ser uma atividade de alto risco, exige legislação específica (NR-15) a ser
obedecida.
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DOENÇAS PROVOCADAS POR PRESSÃO EM 
MERGULHO – “Doença descompressiva”.

- Ela é uma doença disbárica causada pela liberação de bolhas de gás dissolvidas
nos tecidos ou no sangue.
- Elas ocorrem quando o indivíduo é exposto a uma redução na pressão ambiente,
a chamada descompressão, causando os sinais e sintomas da doença
descompressiva.

Fonte: http://tstnws.blogspot.com/2018/01/pressoes.html
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Riscos Ambientais Ergonômicos

Identificar os fatores ergonômicos que comprometem a saúde e o bem estar do 
trabalhador. É preciso organizar os postos de trabalho para que eles se adaptem às 

condições do homem e jamais o contrário. 

 A origem da Ergonomia está associada às transformações e necessidades do
período da guerra por volta de 1940. (II Guerra Mundial)

- Construção de instrumentos bélicos relativamente complexos: submarinos, tanques, radares e
aviões.

- Exigência de habilidade do operador, em condições ambientais bastante desfavoráveis e tensas (o
campo de batalha).

- Todo este contexto fez com que se redobrassem os investimentos em pesquisas com o objetivo de
adaptar esses instrumentos bélicos às características e capacidades do operador/militar,
melhorando o desempenho e reduzindo a fadiga e por efeito, os acidentes.
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 Assim, surge a Ergonomia como “ciência voltada para melhorar às condições de
trabalho do indivíduo”.

 De acordo com o próprio da NR 17 a adoção dos preceitos da ergonomia visa
permitir a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas
dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança e o desempenho
eficiente das atividades.

- Precisamos adaptar os postos de trabalho ao trabalhador para evitar que esse colaborador
adoeça em decorrência de: posturas inadequadas, movimentos repetitivos, equipamentos
de trabalho inadequados, imposição de ritmo de trabalho, jornadas prolongadas, mobiliários
de trabalho que não obedecem as medidas antropométricas do indivíduo e outros fatores.

Antropometria: Estudo das proporções e medidas das diversas partes do corpo. Registro das
particularidades físicas dos indivíduos.
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 Art. 198 da CLT: estabelece que o peso máximo que um empregado pode
remover individualmente é de 60 Kg, sendo proibido para mulheres o
emprego de força muscular superior a 20 Kg quilos para trabalho contínuo
ou 25 para trabalho ocasional (Art.390 da CLT).

 A Legislação determina o limite de peso, permitido do ponto de vista
técnico com o objetivo de evitar que seja exigido do empregado uma força
muscular superior ao que ele suporta ou mesmo como forma de evitar a
probabilidade desse trabalhador ser acometido por doenças, tais como:
lombalgias, hérnias de disco ou problemas de coluna vertebral causadas
pelo esforço intenso nas atividades.
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POSTURA (Em pé)

 “Quando o trabalho for executado de pé, os empregados terão à sua disposição
assentos para serem utilizados nas pausas que o serviço permitir”.

(Art. 199, parágrafo único da CLT).

Desvantagens:
- Tendência à acumulação do sangue nas pernas (insuficiência valvular venosa nos

membros inferiores, resultando em varizes e sensação de peso nas pernas);
- Sensações dolorosas nas superfícies de contato articulares que suportam o peso do

corpo (pés, joelhos, quadris);
- Tensão muscular permanentemente.
- É sabido ainda que o trabalho na posição em pé contribua para o aumento do

desconforto térmico nas atividades com exposição ao calor.
Saliba (2008, p. 346)
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POSTURA (Sentado)

Considerada pelos Ergonomistas como a melhor posição para realização das
atividades, pois permite melhor controle dos movimentos e o esforço físico é
reduzido.

Vantagens:
- Baixa solicitação da musculatura dos membros inferiores, reduzindo assim, a

sensação de desconforto e cansaço;
- Possibilidade de evitar posições forçadas do corpo;
- Menor consumo de energia;
- Facilitação da circulação sanguínea pelos membros inferiores.

Desvantagens:
- Pequena atividade física geral (sedentarismo);
- Adoção de posturas desfavoráveis: lordose ou cifose excessivas; Saliba (2008, p. 347)
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Riscos Ambientais Mecânicos/Acidentes

 Os riscos ambientais mecânicos ou acidentes estão relacionados aos
equipamentos utilizados e às condições físicas do local de trabalho, como por
exemplo:

- arranjo físico inadequado;
- eletricidade;
- animais peçonhentos;
- fiação exposta;
- sistema de combate a incêndio inadequado;
- piso escorregadio;
- escada escorregadia e sem proteção;
- ferramentas de trabalho sem proteção ou inadequadas;
- trabalho em altura;
- transporte de materiais;
- sinalização inadequada ou ausente.
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Riscos de acidentes comuns nos postos de trabalho

Risco de acidente – Manutenção de máquinas e
equipamentos Fonte: Disponível em:
<http://cootras.blogspot.com.br/2012/10/riscos-

ambientais-agentes-fisicos.html> Acesso dia 15 de Outubro
de 2014

Risco de acidente – trabalho em altura Fonte: Disponível
em:<http://cootras.blogspot.com.br/2012/10/riscos-
ambientais-agentes-fisicos. html> Acesso dia 15 de Outubro
de 2014.
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Riscos de acidentes comuns nos postos de trabalho

Risco de acidente – Condições inadequadas de trabalho Fonte: 
Disponível em: 
<http://magdakeila.blogspot.com.br/2009/06/saude-e-
seguranca-no-trabalho.html>Acesso dia: 13 de Setembro de 
2014. 
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Fonte: https://fersiltec.com.br/blog/engenharia-de-seguranca/riscos-ocupacionais-
identificar-classificar-prevenir/
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Fonte: http://trabalhadoresdaebserh.blogspot.com/2015/11/mapas-de-riscos-do-hupaa-sostcipa.html
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