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ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE DOS 
TRABALHADORES DA EMPRESA TG 

 
Resumo 

O objetivo deste trabalho é realizar um diagnóstico de segurança e saúde do trabalho 

na TG, empresa de pequeno porte, montadora de grupos geradores de energia. O 

grupo gerador é um sistema eletromecânico que converte energia mecânica em 

energia elétrica. Eles são empregados para gerar energia em períodos contínuos ou 

intermitentes, principalmente, durante as falhas ou interrupções no fornecimento de 

energia da concessionária. Os geradores têm consumidores em todas as atividades 

econômicas. O setor de montagem de geradores é responsável pela geração de 

milhares de postos de trabalhos, não obstante a sua importância, os índices de 

acidentes de trabalho ainda são elevados. A montagem do grupo gerador envolvem 

processos metalúrgicos, tratamentos químicos e pintura, montagens mecânicas e 

elétricas e testes. Em todas as fases de produção do equipamento, os trabalhadores 

estão expostos aos riscos de acidentes. Há indícios de que a empresa TG não fornece 

os equipamentos de proteção individuais adequados às atividades desenvolvidas 

pelos trabalhadores. Não há evidências que a empresa já tenha implantado as Normas 

Regulamentadoras e as normas técnicas pertinentes. Não há registros que a empresa 

adota uma politica no âmbito da segurança, saúde e meio ambiente. As instalações 

prediais e elétricas da empresa TG apresentam diversas inconformidades em relação 

às NRs e as normas técnicas pertinentes. Para a elaboração deste estudo serão 

realizadas visitas de inspeções ao local, pesquisas bibliográficas e análise de 

documentos. Neste estudo serão levantadas as não conformidades e a elaboração de 

um plano de ação, onde serão apontadas para a empresa as oportunidades de 

melhorias internas e adequações as exigências legais das normas pertinentes.  

 

 
Palavras-chave: Montadora de grupo gerador, Segurança e Saúde, Vestimentas de 

Proteção, Inspeção de Segurança. 
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1..... INTRODUÇÃO  

O objetivo deste trabalho é realizar um diagnóstico de segurança e saúde do trabalho 

na TG, empresa de pequeno porte, montadora de grupos geradores de energia. Os 

geradores são empregados para gerar eletricidade em períodos contínuos ou 

intermitentes, principalmente, durante as falhas ou interrupções no fornecimento de 

energia da concessionária. Os grupos geradores têm consumidores em todas as 

atividades econômicas. O setor é responsável pela geração de milhares de postos de 

trabalhos, não obstante a sua importância, os acidentes de trabalho ainda são 

registros nas empresas.  

 

As estatísticas de acidentes do trabalho oficiais não mostram dados específicos do 

setor de montagem de geradores. No entanto, os acidentes de trabalho do setor são 

computados nas estatísticas globais. Os dados estatísticos de Acidentes do trabalho 

de 2011 do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho (PNPAT), 

divulgados pelo Ministério da Previdência Social (MPS) indicam, em comparação com 

os dos anos anteriores, um aumento no número de acidentes de trabalho registrados. 

O número total de acidentes de trabalho registrados no Brasil aumentou de 709.474 

casos em 2010 para 711.164 em 2011. No Rio de Janeiro foram registrados 23.994 

acidentes de trabalho em 2010, sendo 54 óbitos de trabalhadores.   

 

A montagem do grupo gerador envolvem processos metalúrgicos, tratamentos 

químicos e pintura, montagens mecânicas e elétricas e testes. Os acidentes de 

trabalhados no setor podem está relacionados à exposição dos trabalhadores aos 

diversos riscos de acidentes presentes no ambiente de trabalho, mas também a não 

observância às exigências das NRs pertinentes, a falta de treinamentos e de medidas 

preventivas. Há indícios de que a empresa não fornece o equipamento de proteção 

individual adequado às atividades desenvolvidas pelos trabalhadores. As evidências 

mostram que a empresa ainda não implantou as Normas Regulamentadoras (NRs) e 

normas técnicas pertinentes. Não há informações que confirme a existência da politica 
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de segurança, saúde e meio ambiente da empresa. As instalações prediais e elétricas 

apresentam diversas inconformidades em relação às normas pertinentes. 

 

Para a elaboração do estudo serão realizadas visitas de inspeções ao local, pesquisas 

bibliográficas e análise de documentos. Neste estudo serão levantadas as não 

conformidades e a elaboração de um plano de ação onde serão apontadas para a 

empresa TG as oportunidades de melhorias internas. O objetivo é a redução ou a 

eliminação dos acidentes de trabalho e a adequação da empresa as exigências legais 

das NRs e das normas técnicas. 

 

1.1 .... Histórico da Empresa 

Para preservar o interesse da empresa, optou-se por usar nomes fictícios, substituindo 

o nome da empresa e de parceiros, a empresa recebeu o nome de TG. A empresa foi 

fundada em 1987 na cidade do Rio de Janeiro, por uma equipe de engenheiros 

especialistas em sistemas de energia. A sede da empresa fica no bairro de Campo 

Grande, a fábrica ocupa uma área construída de 1.200 m². Ao longo dos anos, os seus 

administradores priorizaram investimentos para aquisição de máquinas e 

equipamentos metalúrgicos. A empresa especializou-se na montagem de grupos 

geradores de energia, painéis elétricos, equipamentos eletroeletrônicos, atenuadores 

de ruídos, isoladores térmicos e acústicos.  

 

1.2 .... Objetivo do Estudo 

O perfil das montadoras de grupos geradores são empresas de pequeno e médio 

porte. O estudo de caso será na empresa TG que se enquadra como empresa de 

pequeno porte. A natureza dos serviços e os processos de montagem e fabricação 

dos produtos expõem os trabalhadores às situações de riscos de acidentes. Há 

registros de acidentes de trabalho, as evidências mostram que a segurança e saúde 

dos trabalhadores não é uma prioridade da empresa. O objetivo do estudo é levantar 

às não conformidades e elaborar um plano de ação onde serão apontadas para a 
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empresa as oportunidades de melhorias internas e realizar as implantações das NRs 

pertinentes.  

 

1.3 .... Justificativa do Tema 

A produção de grupos geradores de energia é responsável pela geração de milhares 

postos de trabalhos. Não obstante a sua importância para o comércio e a sociedade, 

não há evidências que a segurança e a saúde dos trabalhadores não são tratadas 

como uma prioridade da empresa. Os registrados acidentes de trabalho envolvendo 

trabalhadores do setor não são raros. Um estudo de caso trará contribuições 

importantes na elaboração das ações de planejamento e na adoção de medidas 

preventivas que poderão ser implementadas em outras empresas que tenham 

situações de riscos de acidentes idênticas às observadas na empresa TG.  

 

1.4 .... Metodologia 

A monografia será realizada em duas fases, sendo que na primeira serão realizadas 

visitas ao local e pesquisas de campo para reconhecimento da área industrial, 

registros fotográficos captando aspectos importantes das inspeções. Na segunda 

etapa serão levantadas as não conformidades, verificação de atendimento às Normas 

Regulamentadoras (NRs) pertinentes, análise de documentos, pesquisas bibliográficas 

baseada em artigos, publicações, monografias, elaboração de um plano de ação e a 

produção de Check List. 
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2..... APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 
 
2.1 .... Histórico da Empresa 
A empresa TG foi fundada em 1987, na cidade do Rio de Janeiro por uma equipe de 

engenheiros especialistas em sistemas de energia. Ao longo dos anos, os seus 

dirigentes investiram nas aquisições de máquinas e equipamentos metalúrgicos, tais 

como: tornos mecânicos e hidráulicos, prensas viradeiras hidráulica e manual, prensas 

excêntricas, guilhotinas, calandras, furadeiras industriais, equipamento de corte e 

solda com eletrodos, e ainda os processos de soldagens dos tipos Metal Active Gas 

(MAG) e Metal Inert Gas (MIG). Segundo os seus dirigentes, a empresa adota políticas 

de investimentos para a formação, qualificação e capacitação dos seus trabalhadores. 

O objetivo é formar mão de obra especializada, que permita a empresa produzir 

equipamentos de qualidade e com inovações tecnológicas para atende um mercado 

cada vez mais exigente e competitivo. A empresa TG ao longo dos anos especializou-

se na montagem de grupos geradores de energia e fabricação de chave de 

transferência automática (CTA), unidade de supervisão de corrente automática 

(USCA), painéis elétricos, painéis de paralelismo, atenuadores de ruído, isolamentos 

térmicos e acústicos. Alguns de seus produtos são certificados pela Agencia Nacional 

de Telecomunicações (ANATEL) e concessionárias de serviços públicos.  

 

Os motores de combustão e os alternadores de eletricidade usados nas montagens 

dos grupos geradores da TG são adquiridos de terceiros. Para garantir a qualidade 

dos seus produtos, a empresa mantém parcerias comerciais com grandes fabricantes 

brasileiros e estrangeiros de motores e alternadores. A estrutura fabril atual da TG 

permite a fabricação de grupos geradores de energia de até 750 kVA de potência. 

 

A produção da fábrica é dividida pelos setores de corte, soldagem, montagem 

mecânica, tratamento químico e pintura, montagens elétricas, controle de qualidade e 

testes de produtos. O departamento de engenharia é responsável pelos projetos 

mecânicos, elétricos e eletrônicos dos seus produtos. A montagem e testes dos 

produtos são supervisionados pelo setor de controle de qualidade. 
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2.2 .... Localização da Empresa 

A unidade fabril da empresa TG ocupa uma área construída de 1200 m², instalada no 

bairro de Campo Grande na cidade do Rio de Janeiro. A figura 2.1 mostra uma foto 

aérea da empresa TG. 

 
Figura 2.1 – Foto Panorâmica com a Localização da TG - Fonte: Google Maps, 2013. 

 
 
2.3 .... Organização do Trabalho 

A empresa TG, atualmente, conta com 09 funcionários diretos, todos regidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. A TG ainda emprega mão de obra 

terceirizada pelo regime temporário de trabalho. O grau de instrução dos trabalhadores 

da empresa distribui-se entre o ensino fundamental e o superior, conforme mostrado 

no quadro 2.1. O horário de trabalho da empresa nos setores administrativos e de 

produção é das 8h 30 min às 18h, em turno único, de segunda a sexta-feira. O quadro 

2.2 mostra a distribuição por idade dos trabalhadores nos setores de produção. 
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DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES POR GRAÚ DE INSTRUÇÃO 

INSTRUÇÃO ENGENHARIA ADMINISTRATIVO PRODUÇÃO SERVIÇOS 

SUPERIOR 01 01   

TÉCNICO 01    

ENSINO MÉDIO  01 03  

FUNDAMENTAL   01 01 

Quadro 2.1 – Distribuição dos Trabalhadores por Grau de Instrução – Fonte: TG, 2012 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES POR IDADE 

IDADE ELETRICISTA SOLDADOR PINTURA MONTAGEM TÉCNICO 

55< IDADE >45 02 01 01   

44 < IDADE > 35    02  

34 < IDADE > 25     01 

24 < IDADE >18     01 

Quadro 2.2 –  Distribuição dos Trabalhadores por Idade – Fonte: TG,2012. 

 



 

 

7 

 

3..... CONTEXTO ECONÔMICO E COMERCIAL 
Os produtos da empresa TG são projetados e fabricados sob encomenda para os seus 

clientes. Os principais consumidores dos produtos da TG estão na iniciativa privada, 

com destaque para os setores formados pelas academias de ginásticas, bancário, Call 

Center, comercial, condomínios, industrial, informática, hotelaria, hospitalar, 

laboratorial, shopping center, supermercados, telecomunicações e transportes. O setor 

público é um grande consumidor dos produtos da TG. 

 

 

3.1 .... Concorrências 

No mercado brasileiro atuam empresas nacionais e multinacionais de pequeno, médio 

e grande porte. Os principais concorrentes da TG são as empresas: Atlas Copco, 

Cartepillar, Cummins, FG Wilson, Leon Heimer, Maquigeral, Ottomotores, Pramac, 

Stemac, e Tecnicargo.  

 

3.2 .... Fornecedores 
As matérias primas usadas na fabricação e montagem dos seus produtos são 

adquiridos de parceiros no mercado brasileiro. Os seus fornecedores são empresas 

nacionais e internacionais que atuam no Brasil, as principais empresas são: 

 

- ABB do Brasil 

- BALG do Brasil Industrial  

- Induscabos Condutores Elétricos 

- MD Power (Perkins) 

- Nelmetais Tecnologia e Comércio de Metais 

- kVA indústria e Comércio 

- Schneider Eletric 

- Woodward Brasil 
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4..... APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS DA TG 
A empresa TG fabrica diversos produtos destinados à geração, distribuição e controle 

de energia elétrica. O principal produto da empresa são os grupos geradores de 

energia abertos e silenciados. Ainda são fabricadas chave de transferência automática 

(CTA), unidade de supervisão de corrente alternada (USCA), painéis elétricos de 

distribuição elétrica, sistemas de controle de paralelismo de geradores, silenciadores e 

atenuadores de ruído e tratamento térmico e acústico para equipamentos e ambientes.  

 

 

4.1 .... Grupo Motor Gerador de Eletricidade 

Os grupos geradores de eletricidade são equipamentos imprescindíveis para os 

processos produtivos das empresas. Esses sistemas são empregados para gerar 

eletricidade em períodos contínuos ou intermitentes, principalmente, durante as falhas 

ou interrupções no fornecimento de energia da concessionária, e ainda nos horários 

de ponta em substituição a energia fornecida pela concessionária. Essa técnica 

permite a redução dos custos com energia elétrica. 

 

O grupo gerador de energia é um sistema eletromecânico que converte energia 

mecânica em energia elétrica. As partes principais de um grupo gerador são o 

alternador de eletricidade, o motor de combustão, o tanque de combustível, o painel 

de controle, a chave de transferência de energia e o carregador de bateria. Esses 

conjuntos são montados sobre uma estrutura de aço, denominada de base de 

sustentação. Geralmente, a base de aço é transformada em tanque de combustível. O 

gabinete em chapa de aço abriga o grupo gerador, e ainda atenua os ruídos 

produzidos pelo motor de combustão do gerador.  

 

O motor de combustão é responsável pelo movimento de rotação do alternador que 

gera a eletricidade. Os combustíveis usados nos motores de combustão são: o óleo 

diesel, a gasolina, o gás natural, o biogás, o gás de aterro, etc. O sistema de 

refrigeração do motor a combustão utiliza água e a ar para manter a temperatura do 

motor a níveis aceitáveis.  
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A unidade de controle é responsável pela monitoração, controle das operações, 

gerenciamento e configurações do equipamento. A chave de transferência automática 

(CTA) é responsável pelas operações de transferências entre as fontes de energia, 

rede e gerador e vice-versa. 

 

O alternador de eletricidade trifásico ou monofásico gera a energia elétrica. A tensão 

padrão da energia gerada são: 220 VCA, 380 VCA, 440 VCA ou 480 VCA. A potência do 

alternador é especificada em potência aparente (kVA), ainda pode ser especifica em 

potência ativa (kW). Atualmente, são fabricados grupos geradores com potência que 

varia de 2.0 kVA até 4450 kVA. Os geradores com potência de até 18 kVA, 

normalmente são monofásicos, acima dessa potência são trifásicos. É possível obter 

potências maiores, o paralelismo de grupos geradores é uma técnica que permite 

aumentar a potência total do sistema, e ainda aumentar a confiabilidade da usina de 

geração de energia. Essa técnica é bastante empregada para alimentar cargas 

críticas, e não pode haver falha no fornecimento de energia. 

 

A empresa TG é responsável pelos projetos e montagem dos seus grupos geradores 

de energia abertos e silenciados. O grupo gerador aberto é montado sobre uma 

estrutura de ferro e aço, denominada de base de sustentação. O grupo gerador 

silenciado é enclausurado dentro de um gabinete construído com chapas de aço e 

revestido internamente com material isolante térmico e acústico. Os materiais mais 

usados são a lã de vidro e a lã de rocha. A estrutura fabril da TG permite a montagem 

de geradores trifásicos com potência que varia de 30 kVA à 750 kVA. A figura 4.1 

mostra um grupo gerador silenciado, e a figura 4.2 mostra um gerador de energia 

aberto. 
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Figura 4.1 – Grupo Gerador Silenciado – Fonte: TG, 2012  

 
Figura 4.2 – Grupo Gerador Aberto – Fonte: TG, 2012. 
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4.2 .... Unidade de Supervisão de Corrente Alternada – USCA 
A unidade de supervisão de corrente alternada (USCA) usadas nos grupos geradores 

são projetadas e montadas na empresa TG. A unidade de controle da USCA utiliza 

microcontrolador com arquitetura RISC - Reduced Instruction Set Computer. O 

equipamento possui tela de cristal líquido, em inglês LCD - Liquid Crystal Display e 

teclas de navegação para visualizar os comandos e leitura dos dados. O controlador 

da USCA é responsável pelos comandos de partidas e desligamentos do grupo 

gerador, configuração de parâmetros de controle (data, hora, valores mínimos e 

máximos), registros de eventos e alarmes, monitoração e leituras de grandezas 

elétricas da rede e do gerador (tensão, corrente, potência e frequência). A figura 4.3 

mostra a USCA modelo padrão e a figura 4.4 mostra a USCA modelo simplificado. 

 

 
Figura 4.3 – Unidade de Supervisão de Corrente Alternada (USCA) – Fonte: TG, 2012 
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Figura 4.4 – Controlador da Unidade de Supervisão Corrente Alternada – Fonte: TG, 2012 

 
4.3 .... Chave de Transferência Automática - CTA 
A Chave de Transferência Automática (CTA), também denominada de Quadro de 

Transferência Automática (QTA) é responsável pela transferência de energia  entre as 

fontes disponíveis, rede/gerador e vice versa. A figura 4.5 mostra um conjunto com 

cinco unidades de CTAs fabricadas pelo TG.  

 

 
Figura 4.5 – Chave de Transferência Automática – Fonte: TG, 2012 
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4.4 .... Alternador de Corrente Alternada 
O alternador é responsável pela geração de eletricidade. A empresa TG tem 

maquinários para fabricar alternadores de eletricidade de até 115 kVA, mesmo assim, 

os alternadores são adquiridas de terceiros. A figura 4.6 mostra o aspecto físico do 

alternador de eletricidade fabricado pela TG.  

 
Figura 4.6 – Alternador de Corrente Alternada TG de 115 kVA - Fonte: TG, 2012 

 
4.5 .... Silencioso 
O silencioso tem a função de atenuar os ruídos produzidos pelo motor de combustão 

do gerador a níveis aceitáveis pelas normas pertinentes. O equipamento é fabricado 

com chapa de aço especial. O silencioso é instalado na saída do cano de descarga do 

motor de combustão. A Figura 4.7 mostra o aspecto físico do silenciador da TG. 

 

 
Figura 4.7 – Silencioso Atenuador de Ruídos – Fonte: TG, 2012 
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4.6 .... Atenuador de Ruído 
O atenuador de ruído é usado para reduzir os ruídos produzidos pelo escapamento de 

gases do motor de combustão do grupo gerador. O atenuador é fabricado com chapa 

de aço galvaniza, dobrada em forma de retângulo ou quadrado. As células acústicas 

são montadas lado a lado, formando um túnel de vento. A quantidade de células e as 

dimensões das células define o grau de atenuação de ruído do sistema. No interior de 

cada célula acústica é instalado o material que tem a propriedade de atenuar o ruído. 

Os produtos empregados são a lã de vidro e a lã de rocha. O atenuador pode ser 

instalado no gabinete do grupo gerador, ou então no local onde é instalado o grupo 

gerador. A figura 4.8 mostra o aspecto físico do atenuador de ruído da TG. 

 
Figura 4.8 – Atenuador de Ruído – Fonte: TG, 2012 

  

 

4.7 .... Isolamento Térmico e Acústico de Ambiente 
A técnica de isolamento térmico e acústico de um ambiente utilizam materiais com 

propriedades atenuadoras de ruídos. Esses materiais também mantém a temperatura 

do local.  Os produtos utilizados são a lã de vidro e a lã de rocha. O material isolante é 

recoberto com uma fina lâmina de alumínio. A figura 4.9 mostra um ambiente que 

recebeu  tratamento acústico e térmico. 
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Figura 4.9 – Isolamento Térmico e Acústico de Ambiente – Fonte: TG, 2012 

 

4.8 .... Painel de Paralelismo de Grupos Geradores 
O paralelismo de grupos geradores é empregado aumentar a potência total do sistema 

de geração de energia. Essa técnica ainda melhora a confiabilidade do sistema. O uso 

de geradores em paralelo é indicado para alimentar cargas críticas, onde as falhas no 

fornecimento de energia podem provocar grandes impactos operacionais e financeiros. 

A saída de cada grupo gerador é conectada ao barramento geral de saída. A figura 

4.10 mostra o aspecto físico do painel de paralelismo fabricado pela TG. 

 

 
Figura 4.10 – Painel de Paralelismo de Grupos Geradores – Fonte: TG, 2012  
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4.9 .... Painel de Comando Elétrico 
Os painéis de comandos elétricos têm diversas finalidade e aplicações, a exemplo 

temos os painéis que comanda: torre de resfriamento ou arrefecimento, bombas 

hidráulicas do sistema de prevenção contra incêndio, sistema de iluminação 

automático, etc. Os painéis elétricos são projetados e fabricados pela TG sob 

encomenda para seus clientes. A figura 4.11 mostra um tipo de painel elétrico 

fabricado pela TG. 

 
Figura 4.11 – Painel de Comando Elétrico - Fonte: TG, 2012 

 
4.10 .. ..Etapas do Processo de Fabricação do Grupo Gerador  

O principal produto da empresa TG são os grupos geradores abertos e silenciados. 

Devido à complexidade do equipamento, a sua montagem é divida em várias etapas. 

Inicialmente fabrica-se a base de sustentação em aço, onde são fixados o motor de 

combustão, o alternador de eletricidade, o carregador de bateria e o painel de controle 

e comando. O tanque de combustível é construído na própria base de aço. A figura 

4.12 mostra a construção da base do gerador com tanque embutido. 
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Figura 4.12 – Fabricação da Base de Sustentação do Gerador – Fonte: TG, 2012 

 

A fabricação do gabinete de proteção do gerador silenciado passa por diversas 

etapas. Primeiramente, a chapa de aço é cortada, depois dobrada e as partes são 

soldadas. Após a primeira etapa, o gabinete é encaminhado para o setor de pintura. A 

figura 4.13 mostra o gabinete de proteção preparado para pintura. A figura 4.14 mostra 

a fabricação do atenuador de ruídos. 

 

  
Figura 4.13 – Gabinete de Proteção do Grupo Gerador – Fonte: TG, 2012  
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Figura 4.14 – Fabricação do Atenuador de Ruído – Fonte: TG, 2012 

 

4.11 .. ..Tratamento Químico e Pintura dos Gabinetes  

No setor de pintura o gabinete recebe o tratamento químico para proteção da chapa 

de aço e a retirada de ferrugem, posteriormente, a estrutura é lixada e pintada nas 

cores padrão da empresa. Nessa fase são utilizados produtos químicos que exigem 

cuidados especiais em relação à segurança e a saúde do trabalhador. A figura 4.15 

mostra o setor de pintura da empresa. 

 

 

Figura 4.15 Setor de Tratamento Químico e Pintura da TG – Fonte TG, 2012.  
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5..... MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS 

Neste capítulo são apresentadas as máquinas e equipamentos metalúrgicos 

empregados nos processos de fabricação e montagem dos produtos da empresa TG. 

O trabalho não vai abordar a NR 12, o assunto segurança em máquinas pode ser tema 

de outro trabalho na empresa TG. 

 
5.1 .... Máquina Guilhotina Mecânica 
A máquina guilhotina mecânica é usada para cortar a chapa de aço, empregada na 

fabricação dos gabinetes dos grupos, quadros e painéis elétricos. A figura 5.1 mostra o 

aspecto físico da máquina guilhotina. 

 

 
Figura 5.1 – Máquina Guilhotina Mecânica – Fonte: TG, 2012 

 
 
5.2 .... Prensa Viradeira Mecânica  
A prensa viradeira mecânica é usada para dobrar a chapa de aço, igualmente 

empregada na fabricação de gabinetes, quadros e painéis elétricos. A figura 5.2 

mostra o aspecto físico da prensa viradeira mecânica. 
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Figura 5.2 -  Prensa Videira Mecânica – Fonte: TG, 2012 

 
 

5.3 .... Prensa Excêntrica 
A prensa excêntrica é empregada para estampar os furos de ventilação na chapa de 

aço usada na fabricação de gabinete, normalmente os furos são no formato de 

veneziana. O objetivo dos furos é melhorar a circulação de ar dentro do gabinete, 

quadro ou painel elétrico. A figura 5.3 mostra o aspecto físico da prensa excêntrica.  

 

 
Figura 5.3 -  Prensa Excêntrica Mecânica – Fonte: TG, 2012 
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5.4 .... Torno Mecânico 
O torno mecânico é usado na usinagem e acabamentos de peças mecânicas 

aplicadas nos produtos da TG. A figura 5.4 mostra o aspecto físico do torno mecânico. 

 

 
Figura 5.4 - Torno Mecânico – Fonte: TG, 2012 

  
5.5 .... Máquina Calandra 
A máquina calandra serve para dobrar e curvar chapas de aço, de ferro e de alumínio 

nos formatos circular, cônico ou quadrado. A fabricação dos silenciadores de ruído 

utiliza muito máquina calandra. A figura 5.5 mostra o aspecto físico da máquina 

calandra. 

 
Figura 5.5  Máquina Calandra – Fonte: TG, 2012 
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5.6 .... Equipamentos de Corte e Solda com Eletrodos 
A empresa TG utilizam equipamentos de soldas dos tipos Metal Inert Gas (MIG), Metal 

Active Gas (MAG) e solda com eletrodos. A fabricação dos gabinetes, bases de 

sustentação, quadros e painéis passam pela etapa de soldagem. A figura 5.6 mostra o 

aspecto físico do equipamento de solda MIG e MAG. 

 

 
Figura 5.6 - Estação de Solda com Eletrodos – Fonte: TG, 2012 
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6..... CULTURA DE SEGURANÇA E SAÚDE  
 
6.1 .... Introdução 
A politica de segurança e saúde do trabalho da empresa TG não se mostra ativa. Não 

há evidências documentais que comprovem a sua existência e eficácia. Não existe 

nenhuma indicação visual, através de placas informativas, faixas ou cartazes 

informando os trabalhadores, fornecedores e colaboradores sobre a sua política no 

âmbito da Segurança, Saúde e Meio Ambiente. É evidente que a empresa terá que 

implantar programas com políticas no âmbito de segurança e saúde do trabalho, e 

assim, atender as exigências das Normas Regulamentadoras pertinentes. 

 

 

6.2 .... PCMSO, PPRA, SESMT E CIPA 

A empresa não tem no seu quadro de funcionário um profissional responsável que 

cuida dos assuntos de segurança do trabalho, bem como, zelar pelo cumprimento das 

exigências e requisitos legais. A empresa COPA MEDICINA E SEGURANÇA DO 

TRABALHO foi contratada pela empresa TG para elaborar o Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO (NR 7) e o Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais - PPRA (NR 9) e realizar os exames médicos. Os últimos 

programas de PPRA e PCMSO foram elaborados em Junho de 2012, com validade é 

até Junho de 2013. 

 

6.2.1 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCSMO 

A Norma Regulamentadora NR-7 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e 

implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, por 

parte de todos os empregadores e instituições, com o objetivo de monitorar, 

individualmente, aqueles trabalhadores expostos aos agentes químicos, físicos e 

biológicos definidos pela NR 9 no PPRA. A NR 7 e suas modificações aplicam-se a 

todos os trabalhadores regidos pela CLT.  
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É obrigatório o exame médico na admissão, na demissão e periodicamente, por conta 

do empregador. Outros exames complementares poderão ser exigidos, a critério 

médico. O Ministério do Trabalho estabelece a periocidade dos exames, de acordo 

com o risco da atividade e o tempo de exposição.  

 

O empregador deve manter no seu estabelecimento, o material necessário à 

prestação de primeiros socorros médicos, de acordo com o risco da atividade. Essa 

exigência é cumprida pela empresa. Na visita realizada na TG em 26/06/2012, foi 

fornecida cópia do PCMSO elaborado pela empresa COPA Medicina e Segurança do 

Trabalho. 

 

A empresa apresentou cópias dos exames médicos e dos Atestados de Saúde 

Ocupacional – ASO, que foram realizados ao longo dos anos de 2012 e 2013. Deve-se 

ressaltar que os dados obtidos nos exames médicos, incluindo avaliação clínica e 

exames complementares, as conclusões e as medidas aplicadas foram registradas em 

prontuário do médico coordenador do PCMSO (NR 7 Item 7.4.5). Os registrados a que 

se refere o item 7.4.5 da NR 7, deverão ser mantidos por um período mínimo de 20 

(vinte) anos após o desligamento do trabalhador (NR 7 item 7.4.5.1).  

 

Nas empresas desobrigadas de manterem médico coordenador, recomenda-se a 

elaboração de um relatório anual, contendo a relação dos exames com os respectivos 

tipos, datas de realização e resultados, conforme ASO (NR 7 item 7.4.6.4). A empresa 

TG não apresentou o relatório anual que deveria ser confeccionado pela COPA. 

Quanto aos exames médicos a empresa COPA é responsável pela sua realização, 

conforme relação a seguir. 

 

Exames Médicos Ocupacionais (EMO) – Exames médicos que são submetidos os 

trabalhadores, a fim de serem avaliadas as suas condições de saúde e compreendem  

Exames Básicos de Avaliação Clínica e Exames Complementares (NR 7 item 7.4.1).   
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Exame Médico Admissional (EMA) - Para todos os candidatos aprovados no 

processo seletivo da TG, a fim de serem avaliadas as suas condições de saúde (NR 7 

item 7.4.1a)   

Exame Médico Periódico (EMP) – Exame a que são submetidos, em prazos 

regulares e previamente programados, todos os empregados da empresa (NR 7 item 

7.4.1b). 

Exame de Médico de Retorno ao Trabalho (EMRT) – Exames a que são submetidos 

todos os empregados  afastados por período igual ou superior a 30 dias, por motivo de 

doenças, acidentes ou parto, no primeiro dia de retorno à atividade (NR 7 item 7.4.1c). 

Exames Médicos de Mudança de Função (EMMF) – Exame o qual são submetidos 

os empregados candidatos à reclassificação para cargo ou posto de trabalho que 

exige do ocupante características somato-psíquicas distintas das do cargo que  ocupa, 

bem como antes de qualquer alteração de atividade, posto de trabalho ou de área, que 

implique na exposição do emprego a risco diferente daquele a que estava exposto 

antes da mudança (item 7.4.1d) 

Exame Médico Demissional (EMD) – Exame a qual são submetidos os empregados, 

por ocasião da cessação do contrato de trabalho. (item 7.4.1e) 

Exames Complementares - No quadro 6.1 estão relacionados os exames 

complementares por categoria funcional que os trabalhadores da TG são submetidos, 

conforme recomendações no PCSMO, elaborado pela COPA Medicina e Segurança 

do Trabalho. 

Na indicação dos exames pela COPA no PCSMO, não há solicitação de exames 

complementares para os trabalhadores que interagem com eletricidade. Considerando 

os riscos de acidente com eletricidade, que podem ser potencializados nos casos em 

que a saúde emocional, mental e cardiológica dos trabalhadores pode estar  

comprometida. Por isso, se faz necessário a indicação de exames periódicos 

complementares para esses profissionais. A exemplo são os exames de 

Eletroencefalograma, Eletrocardiograma e Glicose. 
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FUNÇÃO PERIODO AGENTE DE RISCO EXAMES  

COMPLEMENTARES 

Acidente - Arcos e 
Descargas elétricas 

Não há indicação de 
exames 

TÉCNICO Anual Físico – Ruído e 
Radiação não ionizante 

Audiometria, Raio X, 
Hemograma Completo, 
Prova de Função 
Hepáticas 

Acidente - Arcos e 
Descargas Elétricas 

Não há indicação de 
exames 

ELETRICISTA Anual Físico – Ruído e 
Radiação  não ionizante 

Audiometria, Raio X, 
Hemograma Completo, 
Provas de Função 
Hepática 

SOLDADOR Bianual 
Químico – Fumos e 
Metálicos e Tintas e 
Solventes 

Espirometria 

PINTOR Bianual 
Químico – Fumos e 
Metálicos e Tintas e 
Solventes 

Espirometria 

MONTADOR Anual 

Físico – Ruído e 
Radiação  não ionizante 

Audiometria, Raio X, 
Hemograma Completo, 
Prova de Função 
Hepáticas 

Quadro 6.1 – Exames complementares para os funcionários da TG – Fonte PCMSO da COPA. 

 

No PCSMO elaborado pela COPA não há referência quanto à medição do nível de 

iluminância nas dependências da empresa TG (NBR 5413:1992). Portanto, a empresa 

COPA deve solicitar a realização da medição de iluminância das dependências da 

empresa para adequar as exigências da norma NBR ISSO/CIE 8995-1:2013 e a NR 17 

(itens 17.5.3, 17.5.3.1, 17.5.3.2, 17.5.3.3, 17.5.3.4).  

 
6.2.2 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA 

A Norma Regulamentadora NR-9 estabelece a obrigatoriedade de elaboração e 

implantação, por parte de todos os empregadores do PPRA, visando à preservação da 
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saúde e integridade física dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, 

avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou 

que venha a existir no ambiente de trabalho.  

 

Na visita de inspeção realizada na empresa TG em 26/06/2012, foi fornecida cópia do 

PCMSO elaborado pela empresa COPA Medicina e Segurança do Trabalho, em Junho 

de 2012, com validade até junho de 2013.  

 

Quanto à obrigatoriedade por parte do empregador de realizar avaliações quantitativas 

e adotar medidas de engenharia de modo a monitorar e controlar a exposição do 

empregado aos agentes químicos, físicos e biológicos conforme definido na NR-16 e 

seus respectivos anexos, vale ressaltar a existência do artigo 200 da CLT. A empresa 

informou que seus trabalhadores são submetidos anualmente aos exames clínicos de: 

sangue (hemograma completo), audiometria, oftalmologia. As funções de eletricistas, 

técnico de eletrônica, eletrotécnico, manutenção elétrica e motorista são submetidos a 

exames de eletroencefalografia. A TG atende os requisitos mínimos da NR-9, por tanto 

está em conformidade com a NR. 

 

6.2.3 Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho - SESMT 
A Norma Regulamentadora NR 4 - Serviços Especializados em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT. Estabelece a obrigatoriedade das 

empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta e indireta 

dos poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela CLT, de 

organizarem e manterem em funcionamento o SESMT,  

 

O dimensionamento dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho, vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao 

número total de empregados do estabelecimento, constantes dos Quadros I e II, 
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anexos, observadas as exceções previstas nesta NR no item 4.2. O quadro 6.2 mostra 

a classificação do grau de risco da empresa TG. 

 

Quadro I – NR4  Relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas  

Grau de Risco - GR para fins de dimensionamento do SESMT. 

CÓDIGOS DENOMINAÇÃO GR 

27.31-7 Fabricação de aparelhos e equipamentos para 

distribuição e controle de energia elétrica 

3 

Quadro 6.2 – Grau de Risco da Empresa TG – Fonte NR-4 

 

A empresa TG atualmente, conta com 09 trabalhadores regidos pela CLT. Conforme  

quadro II da NR 4 – Dimensionamento dos SESMT a empresa TG não está obrigada a 

constituir um Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme 

quadro II da NR 4 – Dimensionamento dos SESMET. 

 

6.2.4 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA 

A Norma Regulamentadora NR 5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – 

CIPA, estabelece como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do 

trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a 

preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador (NR 5 item 5.1).  

 

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 ( NR 5 item 

5.2). 

 

A empresa TG atualmente, conta com 09 trabalhadores regidos pela CLT. A empresa 

não se enquadra no quadro I da NR 5, contudo a empresa não designou um 

funcionário responsável pelo cumprimento dos objetivos da NR 5, conforme exigências 

legais (NR 5 item 5.6.4). Portanto, esse fato evidencia uma não conformidade com a 

NR 5.  
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6.2.5 Matriz de Riscos Ambientais 
A mensuração qualitativa de riscos pode ser gerada através de uma matriz de riscos, 

essa ferramenta é empregada para analisar os riscos de processos de várias 

naturezas. Nesse estudo será utilizada na avaliação de riscos operacionais e os riscos 

ambientais da empresa TG. O quadro 6.4 Matriz de Riscos Ambientais mostram os 

riscos que os trabalhadores da empresa TG são submetidos em seu local de trabalho.



 

30 

 

MATRIZ DE RISCOS AMBIENTAIS DA EMPRESA TG 
Grupo 1  
Verde 

(S) Sim 
(N) Não 

Grupo 2 
Vermelho 

(S) Sim 
(N) Não

Grupo 3 
Marrom 

(S) Sim
(N) Não

Grupo 4  
Amarelo 

(S) Sim 
(N) Não 

Grupo 5  
Azul 

(S) Sim 
(N) Não 

Riscos  
Físicos 

 Riscos  
Químicos 

 Riscos  
Biológicos

 Riscos  
Ergonômicos 

 Riscos de  
Acidentes 

 

Ruídos  SIM Poeiras SIM Vírus N Esforço físico 
intenso 

SM Eletricidade  SIM 

Vibrações 
 

SIM Fumos 
 

SIM Bactérias 
 

N 
Levantamento e 
transporte manual 
de peso 

 
SIM 

Uso inadequado de 
vestimenta de 

proteção 
SIM 

Radiações 
Ionizantes 

N 
 Névoas 

 
N Fungos 

N 
 Exigência de 

postura inadequada 

 
SIM 

Máquinas e 
equipamentos sem 

proteção 

SIM 
 

Radiações Não 
Ionizantes 

N Neblinas N Protozoário
s 

N   Iluminação 
inadequada SIM 

Frio N Gases SIM Parasitas N   Arranjo físico 
inadequado SIM 

Calor 
 

SIM Vapores 
 

SIM Bacilos 
N 

 
 Ferramentas 

inadequadas ou 
defeituosas 

SIM 

Pressões 
Anormais 

N 
 

 
 

 
 

 Probabilidade de 
incêndio ou 

explosão 
SIM 

Umidade N         

Quadro 6.3  - Matriz de Riscos Ambientais da Empresa TG 
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6.2.6 Mapa de Riscos 

O Mapa de Riscos é uma representação gráfica de um conjunto de fatores presentes 

nos locais de trabalho, capazes de acarretar prejuízos à saúde dos trabalhadores: 

acidentes e doenças de trabalho. Tais fatores têm origem nos diversos elementos do 

processo de trabalho (materiais, equipamentos, instalações, suprimentos e espaços de 

trabalho) e a forma de organização do trabalho (arranjo físico, ritmo de trabalho, 

método de trabalho, postura de trabalho, jornada de trabalho, turnos de trabalho, 

treinamento, etc.)  

 

O mapa é um levantamento dos pontos de risco nos diferentes setores das empresas. 

Trata-se de identificar situações e locais potencialmente perigosos. A partir de uma 

planta baixa de cada seção são levantados todos os tipos de riscos, classificando-os 

por grau de perigo: pequeno, médio e grande. Estes tipos são agrupados em cinco 

grupos classificados pelas cores: vermelha, verde, marrom, amarelo e azul. Cada 

grupo corresponde a um tipo de agente: químico, físico, biológico, ergonômico e 

mecânico. 

 

O mapa deve ser colocado em um local visível para alertar aos trabalhadores sobre os 

perigos existentes naquela área. Os riscos serão simbolizados por círculos de três 

tamanhos distintos: pequeno, com diâmetro de 2,5 cm; médio, com diâmetro de 5 cm; 

e grande, com diâmetro de 10 cm.  

 

Quando num mesmo local houver incidência de mais de um risco de igual gravidade, 

utiliza-se o mesmo circulo, dividindo-o em partes, pintando-as com cor correspondente 

ao risco. Dentro dos círculos deverão ser anotados o numero de trabalhadores 

expostos ao risco e o nome do risco. A figura 6.1 mostra o Mapa de Riscos da 

empresa TG.  
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Figura 6.1 – Mapa de Risco da Empresa TG 
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7..... INSPEÇÃO DE SEGURANÇA 
 

7.1 .... Introdução e Objetivo 

A Inspeção de Segurança é um estudo detalhado das condições do ambiente de 

trabalho. O objetivo é levantar as condições inseguras que podem causar acidentes e 

doenças profissionais e do trabalho. Uma inspeção de segurança bem elaborada 

ajuda a prevenir acidentes que possam causar danos aos trabalhadores e mitigar os 

riscos ao meio ambiente, instalações e equipamentos.  

 

As inspeções podem ser geral, parcial, rotina, periódica, eventual ou oficial. A 

inspeção geral envolve todos os setores da empresa. A inspeção parcial envolve 

alguns setores, certos tipos de trabalho, ou certos tipos de máquinas ou 

equipamentos. A inspeção de rotina visa detectar e eliminar riscos comuns, já 

conhecidos tanto do ponto de vista do equipamento e do pessoal. A inspeção 

periódica é efetuada em intervalos regulares programadas previamente e visam 

apontar riscos previstos. A inspeção eventual é realizada sem dia ou período 

estabelecido e com o envolvimento do pessoal técnico da área. A inspeção oficial é 

efetuada pelos órgãos governamentais do trabalho ou securitários.  

 

O objetivo do estudo é apresentar um diagnóstico a partir da Inspeção de Segurança 

que foi realizada na empresa TG. O foco da inspeção foi concentrado no setor de 

fabricação, montagem e teste de grupos geradores, equipamentos elétricos e 

eletrônicos, painéis e quadros elétricos (NR 10 Itens 10.4.6, 10.6 e 10.7). As inspeções 

foram baseadas nas Normas Regulamentadoras 5, 6, 10, 23 e 26. 

 

7.2 .... Equipamento de Proteção Individual - EPI 

A Norma Regulamentadora  6  considera o  Equipamento de Proteção Individual - EPI, 

todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à 
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proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho (NR 6 

item 6.1). 

 

As empresas desobrigadas a constituir SESMT, que é o caso da TG, cabem ao 

empregador selecionar os EPIs adequados aos riscos, mediante orientação de 

profissional tecnicamente habilitado, ouvida a CIPA, ou na falta desta, o designado e 

os trabalhadores usuários (NR 6 item 6.5.1). 

 

Na visita de inspeção ao setor de produção de equipamentos da empresa TG foram 

evidenciadas várias não conformidades com a norma NR 6. Os trabalhadores dos 

setores de soldagem e pintura não recebem EPIs adequados às atividades 

desenvolvidas (NR 6 itens 6.3 e 6.4). É responsabilidade do empregador, adquirir os 

EPIs adequados aos riscos de cada atividade (NR 6 item 6.6.1a); exigir o uso dos EPIs 

(NR 6 item 6.6.1b); orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, a guarda e 

conservação (NR 6 item 6.6.1d); substituir imediatamente, quando danificado ou 

extraviado (NR 6 item 6.6.1e).   

 

A seguir são relacionados alguns equipamentos de proteção individual recomendado 

no Anexo I da NR 6, que são pertinentes as atividades desenvolvidas pelos 

trabalhadores na empresa TG, e outros EPIs indicados nesse trabalho. Esses EPIs 

devem fazer parte de uma lista que empresa terá que fornecer aos seus 

trabalhadores. Mas é imprescindível a realização melhorias estruturais no ambiente de 

trabalho para mitigar os riscos de acidentes do trabalho. 

a) Capacete para proteção contra choque elétrico (A.1a Anexo I); 

b) Capacete para proteção do crânio e face contra agentes térmicos (A.1c Anexo I); 

c) Capuz para proteção do crânio, face e pescoço contra respingos de produtos 

químicos (A.2b – Anexo I);  
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d) Capuz para proteção do crânio e pescoço contra agentes abrasivos e escoriantes 

(A.2c -  Anexo I);  

e) Protetor auditivo circum-auricular para proteção do sistema auditivo contra níveis de 

pressão sonora superior aos estabelecidos na NR 15, anexos nº 1,2 (C.1a Anexo I); 

f) Proteção respiratória máscara semifacial (D.1d Anexo I). O setor de soldagem 

apresenta grande precipitação de vapores, os chamados “fumos metálicos da 

soldagem”;  

g) Máscara de Solda – A soldagem MIG/TIG produz luz intensa, brilhante e raios 

ultravioletas que são prejudiciais aos olhos dos trabalhadores. Por tanto, a empresa 

deve exigir o uso da mascara de solda; 

h) Avental de raspa de couro para proteger membros e corpo dos trabalhares da 

soldagem 

i) Macacão de pintura com tecido a base de fibras de polietileno para os trabalhadores 

do setor de pintura;  

j) Luva de Látex Nítrica descartável para produtos químicos para os trabalhadores do 

setor de pintura; 

k) A empresa também deve instalar ventilação mecânica no setor de soldagem e 

pintura para dissipar os vapores de solda e produtos químicos. 

 

7.3 .... Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 

Na visita de inspeção às instalações da empresa TG foram anotadas diversas não 

conformidade em relação à Norma Regulamentadora 10 – Segurança em Instalações 

e Serviços em Eletricidade. Há evidencias que a empresa não adota as 

recomendações e exigências da NR 10. A empresa  não apresentou a documentação 

que comprove que as vestimentas de proteção fornecida para os seus trabalhadores 

são produzidas com tecidos que recebe tratamento que contemple a condutibilidade, 

inflamabilidade e influências eletromagnéticas, conforme exigência da NR 10 item 

10.2.9.2. A empresa não documenta a entrega dos EPIs para os seus trabalhadores. 
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Não há evidências físicas e documentais que a empresa construiu o aterramento de 

proteção e do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA). A falta 

desses sistemas expõe os seus trabalhadores aos riscos de acidentes com 

eletricidade, e ainda colocam em risco as instalações elétricas, prediais, as máquinas 

e equipamentos industriais da empresa. No quadro 7.1 são apontadas as não 

conformidades em relação à NR 10, que foram levantadas durante a inspeção de 

segurança e as análises documentais.  

 

ITEM NR NÃO CONFORMIDADE EM RELAÇÃO À NR 10 

10.2.3 10 Falta de esquema unifilar atualizado das instalações elétricas. 

10.2.8.3 10 Falta o aterramento das instalações elétricas.  

10.2.9.2 10 As vestimentas de   trabalho   devem   ser   adequadas   às  

atividades, devendo contemplar a condutibilidade, 

inflamabilidade e influências eletromagnéticas. 

10.3.7  10 Falta o projeto das instalações elétricas à disposição dos 

trabalhadores autorizados, das autoridades competentes e de 

outras pessoas autorizadas. 

10.3.9d 10 Os quadros elétricos não têm dispositivo de restrição e 

advertências quanto ao acesso de pessoas aos componentes 

das instalações. 

10.3.10 10 Falta iluminação adequada nos locais de trabalho.  

10.4.1 10 As instalações elétricas não são construídas, montadas, 

operadas, reformadas, ampliadas, reparadas e inspecionadas 

de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. 

10.4.2 10 Faltam as medidas preventivas destinadas ao controle dos 

riscos adicionais, especialmente quanto à altura, 

confinamento, campos elétricos e magnéticos, explosividade, 
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ITEM NR NÃO CONFORMIDADE EM RELAÇÃO À NR 10 

umidade e poeira. 

10.4.3.1 10 Os equipamentos, dispositivos e ferramentas que possuam 

isolamento elétrico não são testados e certificados. 

10.4.4 10 As instalações elétricas não são mantidas em condições 

seguras de funcionamento. 

10.6.1.1 10 Os trabalhadores não recebem treinamento de segurança 

para trabalhos com instalações elétricas energizadas. 

10.9.1 10  Não são adotadas medidas de proteção contra incêndio e 

explosão nas instalações elétricas da empresa. 

10.10.1  10 Falta a sinalização de segurança, destinada à advertência e a 

identificação, obedecendo ao disposto da NR 26 

Figura 7.1 – Quadro com as não conformidades da empresa TG em relação à NR 10 
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8..... INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EMPRESA 
 

8.1 .... Introdução 

Na inspeção das instalações elétricas da empresa TG fica evidente que a falta de 

investimentos, e um plano de manutenção permanente contribuíram para o processo 

de degradação e o envelhecimento acelerado das instalações elétricas. A situação 

atual compromete a segurança e a saúde dos trabalhadores, e ainda colocam em risco 

as instalações prediais em caso de incêndio provocado por problemas elétricos. Essas 

inconformidades devem ser corrigidas o mais breve possível, a administração atual 

deve adotar medidas preventivas e priorizar investimentos para reverter o atual 

quadro.  

 

8.2 .... Descrição das Instalações Elétricas da TG  

A potência contratada na concessionária é de 25 kVA ou aproximadamente 20 kW. A 

tensão nominal é de 220/127 VCA trifásico. Nessa potência, a empresa TG fica 

desobrigada de constituir o prontuário de Instalações elétricas, somente os 

estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem constituir e manter o 

prontuário de instalações elétricas (NR 10 item 10.2.4). A condução da energia da 

rede de distribuição da concessionária até o quadro geral de energia (QGE) é usado 

cabos de 16 mm2. O medidor de energia está instalado no poste de distribuição de 

energia da rua.  

 

O quadro geral elétrico (QGE), instalado na parede frontal do edifício não está em bom 

estado de conservação. A chapa de ferro do quadro tem vários pontos de corrosão 

(NR10 item 10.4.1); falta sinalização de advertência e recomendações de restrições de 

acesso às partes energizadas (NR 10 itens 10.3.9d e 10.10.1a, b, c); falta a proteção 

para os barramentos de cobre e os disjuntores (NR 10 itens 10.4.1 e 10.4.4), o quadro 

elétrico não possui o barramento de aterramento (NR 10 item 10.4.1), falta o 

dispositivo de tranca para manter o quadro fechado, para impedir o acesso de pessoas 

não autorizadas (NR 10 itens 10.4.4 e 10.10.1 b, d); falta o esquema unifilar do quadro 
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com as especificações do sistema de aterramento e os dispositivos de proteção ( NR 

10 item 10.2.3). A figura 8.1 mostra o aspecto físico do quadro geral de energia (QGE).  

 

 
Figura 8.1 - Quadro Geral de Energia. Fonte: TG, 2012. 

 

8.3 .... Quadro de Geral Distribuição  

O quadro geral de distribuição (QGD) não apresenta um bom estado de conservação 

(NR 10 item 10.4.1). A chapa de ferro do quadro está bastante corroída e deteriorada 

(NR 10 item 10.4.1); falta a proteção para os barramentos e os disjuntores (NR 10 

itens 10.4.1 e 10.4.4); falta o barramento de aterramento (NR 5410:2004). Não existe a 

sinalização de advertência de risco de choque e a indicação da tensão de trabalho 

(NR 10 itens 10.3.9.d e 10.10.1). Falta dispositivo de tranca para manter o quadro 

fechado e impedir o acesso de pessoas não autorizadas (NR 10 itens 10.10.1c e 

10.3.9b); falta o esquema unifilar do quadro com as especificações do sistema de 

aterramento e os dispositivos de proteção (NR 10 item 10.2.3). A figura 8.2 mostra o 

aspecto físico do quadro geral de distribuição.  
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Figura 8.2 - Quadro de Distribuição Geral de Energia – Fonte: TG, 2012. 

 

As instalações devem ser mantidas em condições seguras, sem partes vivas, com os 

disjuntores e os barramentos protegidos dentro do quadro elétrico (NR 10 item 10.4.4). 

Falta a sinalização de advertência que informe sobre os riscos de acidente com 

eletricidade (NR 10 itens 10.3.9d e 10.10.1b, c). Falta a proteção dos barramentos e 

disjuntores (NR 10 item 10.3.9d). Falta o esquema unifilar do quadro elétrico com as 

especificações do sistema de aterramento e os dispositivos de proteção (NR 10 item 

10.2.3). A figura 8.3 mostra que alguns disjuntores são instalados fora de um quadro 

elétrico. Essas não conformidades são observadas em vários pontos da empresa. (NR 

10 itens 10.4.1 e 10.4.4).   
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Figura 8.3 – Disjuntores Instalados Fora do Quadro Elétrico – Fonte: TG, 2012.  

 

O quadro de iluminação e tomadas de serviço (QIT) utiliza um quadro específico para 

telefonia. Falta a sinalização de advertência que informe sobre os riscos de acidente 

com eletricidade (NR 10 itens 10.10.1b, c, f). Os barramentos de cobre e os 

disjuntores não tem proteção (NR 10 itens 10.4.1 e 10.4.4). O quadro não tem o 

esquema elétrico unifilar com as especificações do sistema de aterramento e os 

dispositivos de proteção (NR 10 item 10.2.3). A figura 8.4 mostra o quadro de 

distribuição de Iluminação e tomadas de serviço. 
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Figura 8.4 – Quadro de Distribuição de Iluminação e Tomadas – Fonte: TG, 2012. 

 

8.4 .... Distribuições dos Circuitos Elétricos  
O encaminhamento dos condutores ao longo das instalações elétricas da empresa foi 

realizado em leitos com barras chatas de ferro de 2” x ¼”. Os leitos estão instalados a 

3,00 metros de altura do piso. Foram instaladas várias descidas com eletrodutos de 

PVC de ¾”, 1 ½” e 2” para proteger os cabos elétricos até os equipamentos. 

 

8.5 .... Aterramento de Proteção  

Não há evidencias físicas e documentais que existe o aterramento de proteção.  A 

falta desse sistema configura uma não conformidade com a norma NR 10 item 10.2.3 

e ainda está em desacordo com a recomendação da norma ABNT NBR 5410:2004 – 

Instalações Elétricas de Baixa Tensão. A empresa terá que construir o aterramento de 

proteção e cumprir as exigências legais das normas pertinentes. A situação atual 

expõe os trabalhadores aos riscos de acidentes com eletricidade, e ainda compromete 

o funcionamento do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), que 

utiliza o aterramento para dissipar as correntes provenientes das descargas 

atmosféricas.  
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8.6 .... Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA  

Na visita de inspeção realiza na empresa TG não foram encontradas evidências físicas 

e documentais que comprove a existência do Sistema de Proteção Contra Descargas 

Atmosféricas – SPDA. A falta desse sistema constitui uma não conformidade em 

relação às normas pertinentes. A empresa terá que construir o SPDA e cumprir as 

exigências legais da NR10 e da norma ABNT NBR 5419:2005 - Proteção de Estrutura 

Contra Descargas Atmosféricas. A falta do SPDA expõe os trabalhadores aos riscos 

de acidentes com eletricidade, principalmente, nas ocorrências de descargas 

atmosféricas sobre a edificação.  

 



 

44 

 

9..... VESTIMENTA DE PROTEÇÃO 
 

9.1 .... Introdução 
As atividades desenvolvidas nos diversos setores da empresa TG geram situações 

que expõem os trabalhadores aos riscos de acidentes com eletricidade. É dever e 

obrigação da empresa, e em parceria com seus trabalhadores adotar medidas de 

segurança com o objetivo de mitigador os riscos de acidentes. Dentre as atividades 

desenvolvidas na empresa, as de maiores riscos para os trabalhadores são os testes 

elétricos, ativação, manutenção e testes dos grupos geradores (NR 10 itens 10.4.6, 

10.6 e 10.7). Os testes dos painéis, quadros elétricos e as chaves de transferências 

expõem os trabalhadores aos riscos de acidentes elétricos (NR 10 itens 10.4.6; 10.6 e 

10.7). Não há evidências que a empresa fornece para os trabalhadores os EPIs 

específicos, trata-se de uma não conformidade em relação às NRs 6 e 10. 

 

9.2 .... Arco Elétrico 

O arco elétrico forma-se quando ocorre a passagem da corrente elétrica através do ar 

ionizado. O arco elétrico pode liberar temperaturas elevadíssimas. É possível proteger 

os trabalhadores dos seus efeitos com vestimentas de trabalho específicas contra as 

altas temperaturas, chamas e agressões mecânicas produzidas pela explosão de arco 

elétrico.  

 

A transmissão do calor liberado por arco é predominantemente por radiação, 

aproximadamente 90% num espaço de tempo muito curto podendo atingir 

temperaturas altíssimas. O calor das chamas é transferido por convecção e radiação 

(50/50%), dependendo do tipo do material combustível, e o tempo de exposição pode 

variar em função do tipo de proteção requerido, por exemplo, para fuga, ou para 

combate a incêndio.  

 

Além de serem inerentemente antichamas, as roupas devem dissipar a temperatura 

que incide sobre a sua face externa, até que internamente (no contato com a pele do 

usuário) não exceda a 1.2 cal/cm² limite da pele humana até se iniciarem as 
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queimaduras do 2º grau. As queimaduras por arcos elétricos representam uma 

parcela, entre os ferimentos provocados por eletricidade em locais de trabalho. 

 

9.3 .... Vestimentas de Proteção  
 
9.3.1 Características dos Materiais das Vestimentas de Proteção Contra Arcos 

Elétricos.  

De acordo com o National Fire Protection Association – NFPA, na Norma de 

Segurança em Serviços em Eletricidade – NFPA 70E:2009, especifica que as fibras de 

algodão tratado com retardante de chamas, meta-aramida, para-aramida e poli-

benzimidazole são materiais com características de proteção térmica em geral. A fibra 

de para-aramida, além da proteção térmica, ainda tem uma característica que evita o 

Break Open, ou seja, rachadura do material carbonizado.  

 

Os materiais sintéticos como poliéster, nylon, e mistura de algodão-sintético não 

devem ser utilizados para proteção contra arcos elétricos, pois elas derretem sobre a 

pele quando exposto à alta temperatura, consequentemente agravando a queimadura. 

Algodão e mistura algodão-poliester, seda, lã e nylon são considerados materiais 

inflamáveis. Os tecidos com fibras de algodão tratado com retardante de chamas, 

meta-aramida, para-aramida, poli-benzimidazole podem iniciar a ignição, mas não 

mantêm a combustão quando a fonte for removida.  

 

As vestimentas fabricadas com materiais naturais como, algodão, seda e lã são 

consideradas aceitáveis de acordo com NFPA 70E:2009, se a análise determinar que 

o tecido não continue queimando nas condições de exposição ao arco elétrico. A 

NFPA 70E:2009 expressa claramente que as fibras sintéticas puras de nylon, 

poliéster, rayon ou mistura destes materiais com algodão, não devem ser utilizados 

como material de proteção contra arcos elétricos.  
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Para proteção da cabeça, e mais especificamente para a face, há a necessidade de 

manter a visibilidade, e da mesma maneira que os tecidos, a American Society For 

Testing And Materials – ASTM, na norma ASTM F 2178-08 específica os testes para  

protetor facial. Normalmente, os visores utilizam policarbonato que tem uma 

característica de absorver impactos, mas com baixa performance de proteção contra o 

calor do arco. O desenvolvimento tem levado a utilização do polipropionato para 

proteção contra arcos elétricos, com proteção bem superior ao policarbonato. 

Independente da proteção contra queimaduras por arcos elétricos é recomendado 

sempre o uso de capacete e óculos de segurança.  

 

Portanto, as vestimentas de trabalho para os trabalhadores que interagem com 

eletricidade devem ser adequadas às atividades desenvolvidas na empresa, as 

mesmas devem contemplar a condutibilidade, inflamabilidade e influências 

eletromagnéticas (NR 10 Item 10.2.9.2). As figuras 9.1 e 9.2 mostram dois tipos de 

vestimentas que protege todo o corpo do trabalhador, conforme recomendações das 

NRs 6 e 10. 

 

         

Figuras 9.1 e 9.2 – Vestimentas de Proteção para Uso em Eletricidade (Fonte: Autor, 2013)  
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10... .. PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 
 

10.1 .. Introdução 
Nas inspeções realizadas na empresa fica evidente que a empresa não atende às 

exigências da NR 23 e do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico (COSCIP) 

do Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro. O sistema de proteção contra incêndio não 

existe, em caso de um sinistro, os impactos negativos para os trabalhadores, as 

instalações elétricas e prediais serão muito grande. A falta do sistema de proteção 

contra incêndio em condições de uso é uma não conformidade. É fato que a falta de 

investimentos no sistema de proteção contra incêndio agravou ainda mais a situação, 

portanto, os seus gestores devem promover as mudanças necessárias para adequar 

as instalações da empresa às exigências legais. 

 

10.2 .. Norma Regulamentadora 23 
A Norma Regulamentadora 23 estabelece as exigências para os empregadores 

implantar o sistema de proteção contra incêndio e cumprir as normas e legislação 

estadual pertinente. A NR 23 atual é pouco abrangente, nesse caso foi usada a 

Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico – COSCIP de 1975, legislação 

estadual do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que trata com muita propriedade 

os assuntos relacionados à proteção contra incêndio.  

 

10.3 .. Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico - COSCIP  
O Decreto n.º 897, de 21 de setembro de 1976, regulamenta o Decreto-Lei nº 247, de 

21/7/75, que dispõe sobre Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico 

(COSCIP:1975)  do Corpo do Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. A seguir são 

apresentados os artigos da COSCIP que não são atendidos pela empresa TG, o que 

constitui não conformidades com as normas e as legislações estadual pertinentes. 
 

Art. 81 do COSCIP – A critério do Corpo de Bombeiros, os imóveis ou 

estabelecimentos, mesmo dotados de outros sistemas de prevenção, 

serão providos de extintores. Tais aparelhos devem ser apropriados à 

classe de incêndio a extinguir. 
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Art. 82 do COSCIP - Para o cumprimento das disposições contidas 

neste Código será adotada a seguinte classificação de incêndio, 

segundo o material a proteger conforme exigências do COSCIP do 

Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro. O quadro 10.1 

mostra a classe de incêndio e o tipo de material. 

 

CLASSE DE 
INCÊNDIO 

TIPO DE MATERIAL 

Classe “A” Fogo em materiais comuns de fácil combustão (madeira, 
pano, lixo e similares).  

Classe “B” Fogo em líquidos inflamáveis, óleos, graxas, vernizes e 
similares.  

Classe “C” Fogo em equipamentos elétricos energizados (motores, 
aparelhos de ar condicionado, televisores, rádios e similares). 

Classe   “D” Fogo em metais piróforos e suas ligas (magnésio, potássio, 
alumínio e outros). 

Quadro 10.1 – Classificação de Incêndio – Fonte: COSCIP, 2012. 

 

Art. 83 do COSCIP – Identificado o material a proteger, o tipo e a 

capacidade dos extintores serão determinados obedecendo as 

exigências do COSCIP do Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de 

Janeiro. O quadro 10.2 mostra o tipo de extintor, a classe de incêndio e 

capacidade mínima.  

 

TIPO DE EXTINTOR CLASSE DE INCÊNDIO CAPACIDADE MÍNIMA 

Água Pressurizada A 10 Litros 

Espuma A e B 10 Litros 

Gás Carbônico (CO2) B e C 4 Kg 

Pó Químico B e C 4 Kg 

Extintores Halogenados B e C à critério dos Bombeiros. 

Quadro 10.2 – Tipo de extintor, classe de incêndio e capacidade - Fonte: COSCIP, 2012. 

 

Art. 84 do COSCIP – A quantidade de extintores será determinada no 

Laudo de Exigências, obedecendo, em princípio, à seguinte tabela 

conforme exigências do COSCIP do Corpo de Bombeiro do Estado do 

Rio de Janeiro. O quadro 10.3 mostra a área máxima protegida por 

unidade extintora e a distância máxima para o alcance do operador,  
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RISCO 

ÁREA MÁXIMA A SER 

PROTEGIDA POR UNIDADE 

EXTINTORA 

DISTÂNCIA MÁXIMA 

PARA O ALCANCE DO 

OPERADOR 

PEQUENO 250 m² 20 m 

MÉDIO 150 m² 15 m 

GRANDE 100 m² 10 m 

Quadro 10.3 – Quantidade de Extintores por área Protegida – Fonte: COSCIP, 2012. 

 

A definição de risco de incêndio pequeno, médio e grande que foi adotado nesse 

estudo são definidas pela Resolução SEDEC nº 109 de 21 de Janeiro de 1993, da 

Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro. A empresa TG está classificada no riso 

médio. 
Art. 85 do COSCIP – A localização dos extintores obedecerá aos 

seguintes princípios: 

I – A probabilidade de o fogo bloquear o seu acesso deve ser a 

mínima possível;  

II – Boa visibilidade, para que os possíveis operadores fiquem 

familiarizados com a sua localização;  

III –  Os extintores portáteis deverão ser fixados de maneira que 

nenhuma de suas partes fique acima de 1,80m (um metro e oitenta 

centímetros) do piso;  

IV – A sua localização não será permitida nas escadas e antecâmaras 

das escadas;  

V – Os extintores sobre-rodas deverão sempre ter livre acesso a 

qualquer ponto da área a proteger;  

VI – Nas instalações industriais, depósitos, galpões, oficinas e 

similares, os locais onde os extintores forem colocados serão 

sinalizados por círculos ou setas vermelhas. A área de 1m² (um metro 

quadrado) do piso localizada abaixo do extintor será também pintada 

em vermelho e, em hipótese alguma, poderá ser ocupada. 

 

10.4 ..  Sistema de Proteção Contra Incêndio da TG 
A empresa TG dispõe de 05 unidades de extintores de Dióxido de Carbono (CO2) de 

6.0 quilogramas e 05 unidades de Água Pressurizada (AP) de 10 litros. Falta o 

certificado de teste hidrostático dos Extintores. Os extintores de incêndio não estão 

instalados nos locais recomendados, conforme o Art. 85 item III da COSCIP e NR 10 
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item 10.9.1. Falta a sinalização indicativa do local de instalação dos extintores, e as 

demarcações dos locais. Não foi apresentada pela empresa TG a comprovação de 

treinamento dos trabalhadores para operar os extintores de incêndio (item 10.6.1.1). A 

empresa TG deverá implementar ações para adequar o sistema de proteção contra 

incêndio e cumprir as exigências da NR 23 e a Legislação Estadual do Corpo de 

Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. A figura 10.1 mostra os extintores de incêndio 

da empresa TG. 

 

 
Figura 10.1 Extintores de Incêndio da Empresa TG – Fonte: TG, 2012 
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11... ..SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 
 

11.1 .. ..Introdução 

A fabricação da base de sustentação, tanque do gerador, gabinete de proteção, o 

atenuador e silenciador de ruído passam pelas etapas de corte e soldagens. A 

empresa TG utiliza a soldagem por arco elétrico com gás de proteção, sigla em inglês, 

GMAW - Gas Metal Arc Welding (GMAW), MIG - Metal Inert Gas e MAG - Metal Active 

Gas (MAG), mais conhecida como soldagem MIG/MAG. O metal de solda é protegido 

da atmosfera pelo fluxo de um gás, mistura de gases inertes ou ativo, particularmente 

o dióxido de carbono, CO2  e misturas de gases.  

 

Os gases são armazenados em cilindros de aço, os riscos de vazamento ou explosão 

durante o manuseio do cilindro de gás e fato preocupante. Por isso, a empresa deve 

adotar procedimentos de segurança que garantam a integridade física dos 

trabalhadores. Os cilindros de gás devem ficar armazenados em áreas segregadas, 

separadas por grades e trancadas com cadeados. O local deve ser sinalizado e 

identificado com informações sobre os riscos de acidente e as medidas de segurança. 

(NR 26 item 26.1.2). A figura 11.1 mostra um cilindro de gás usado no processo de 

soldagem das peças metálicas. 

 

O setor de pintura e tratamento químico da empresa, onde as bases de aço para os 

grupos geradores e os gabinetes passam pelos processos de tratamento químico e de 

pintura. Para a segurança dos trabalhadores, a empresa deve sinalizar o local com 

informações sobre a composição dos produtos químicos utilizados nesses processos, 

e ainda instalar placas de advertências sobre os riscos de acidentes os quais os 

trabalhadores estão expostos (NR 26 itens 26.2.1 e 26.2.4).      
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Figura 11.1 – Cilindro de Gás para Soldagem MIG/MAG 

 

11.2 .. ..Sinalização de Segurança 
A conclusão da vistoria realizada na empresa fica evidente que a mesma terá que 

implementar ações para adequar as exigências das normas pertinentes. Não há 

evidências físicas e documentais que a empresa TG adota as Cores para Segurança 

conforme exigências das normas NR 26 e NBR 7195:1995 – Cores para Segurança. 

Os locais de soldagem não são sinalizados, não há delimitação das áreas, falta 

sinalização de advertência contra riscos de acidentes (NR 26 item 26.1), e faltam 

informações para os trabalhadores sobre os produtos químicos usados no processo de 

tratamento e pintura (NR 26 itens 26.2.1. e 26.2.4). A normas ressalta que, a utilização 

de cores não dispensa o emprego de outras formas de prevenção de acidente ( NR 26 

item 26.1.3).  

O uso de cores deverá ser o mais reduzido possível, a fim de não ocasionar distração, 

confusão e fadiga ao trabalhador ( NR 26 item 26.1.4). As cores aqui adotadas serão 

as seguintes: Vermelho, Amarelo, Branco, Preto, Azul, Verde, Laranja, Púrpura, Lilás, 

Cinza, Alumínio e Marrom (NR 26 item 26.1.5) 

 

As cores de segurança nos locais de trabalho devem ser usadas para identificar os 

equipamentos de segurança, delimitar áreas, identificar tubulações empregadas para a 

condução de líquidos e gases e advertir contra riscos, devem atender ao disposto nas 

normas técnicas oficiais NR 26 item 26.1.2. A norma NBR 7195:1995 padroniza as 
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seguintes cores para segurança: vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul, púrpura, 

branca e preta. 

 

A norma NBR 7195:1995 recomenda que a mangueira de acetileno seja de cor 

vermelha e o oxigênio de cor verde. As partes móveis e perigosas de máquinas e 

equipamentos faces e proteções internas de caixas de dispositivos elétricos que 

possam ser abertos devem ser pintadas de cor alaranjada. A empresa TG não atende 

esses itens, portanto, trata-se de não conformidades com as normas pertinentes.   

 

Os setores internos da empresa TG não são pintados ou delimitados com as cores de 

segurança. A norma NBR 7195:1995, padronizou a cor amarela para pintar: corrimãos, 

parapeitos, pisos, espelhos de degraus, meios-fios, diferenças de nível, faixa de 

circulação de pessoa e empilhadeiras, máquinas de transporte de cargas, faixa em 

torno das áreas de sinalização dos equipamentos de combate a incêndio, fundos dos 

letreiros em avisos de advertência, pilastras, vigas, postes, colunas e partes salientes 

de estruturas e equipamentos que apresentam riscos, etc. Essas recomendações não 

são atendidas pela empresa TG, trata-se de mais outra não conformidade com a NR 

26 e NBR 7195:1995. 

 

Os locais de instalação dos extintores de incêndio devam ser pintados na cor 

vermelha, e ainda sinalizados. A empresa TG não sinaliza a localização das caixas de 

primeiros socorros e das macas na cor verde, bem como, faixas de delimitação de 

áreas de fumantes. Falta na empresa a instalação de sinalização de advertência sobre 

os riscos de acidentes com os produtos químicos (NR 26 item 26.1). Não há 

informações detalhadas e visíveis sobre os produtos químicos usados no processo de 

tratamento químico e pintura (NR 26 itens 26.2.1 e 26.2.4).   

 

A empresa TG não faz a classificação dos produtos químicos utilizados no setor de 

tratamento químico e pintura, quanto aos perigos para a segurança e a saúde dos 

trabalhadores de acordo com os critérios estabelecidos pelo Sistema Globalmente 

Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, em inglês Globally 

Harmonized System – GHS,  organização das Nações Unidas (NR 26 Item 26.2.1).  

Os produtos químicos que não são classificados como perigosos a segurança e saúde 

dos trabalhadores, conforme o GHS deve dispor de rotulagem preventiva simplificada 
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que contenha, no mínimo, a indicação do nome, a informação de que se trata de 

produto não classificado como perigoso e recomendações de precaução (NR 26 item 

26.2.4). 
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12. ....PENALIDADES 
 

12.1 .....Introdução 
Nesse capítulo serão apresentadas as penalidades e multas que serão aplicadas a 

empresa TG pelas não conformidades apontadas no estudo, e o não atendimento às 

exigências das normas regulamentadoras pertinentes. As penalidades e multas foram 

levantadas durante as inspeções de segurança baseadas nas Normas 

Regulamentadoras 5, 6, 10, 23 e 26. A Norma Regulamentadora 28 preconiza que as 

infrações aos preceitos legais e/ou regulamentadores sobre segurança e saúde do 

trabalhador terão as penalidades aplicadas conforme o disposto no quadro de 

gradação de multas (Anexo I), obedecendo às infrações previstas no quadro de 

classificação das infrações (Anexo II) desta Norma. (NR 28 item 28.3.1).  A empresa 

TG não deve se limitar em pagar as multas, mas deve fazer as alterações necessárias 

para garantir a segurança e saúde dos trabalhadores, e estar em conformidade com a 

legislação vigente. 

 

12.2 .. ..Penalidades e Multas  

Para o presente trabalho foi usado a UFIR federal, equivalente a R$ 1.0641, que foi 

extinta pela Medida Provisória nº 1.973-67, de 26 Outubro de 2001, mediante o 

acréscimo do parágrafo 3º ao artigo 29. 

A empresa TG, atualmente, conta com 09 funcionários, e de acordo com anexo I da 

NR 28, terá a penalidade aplicada conforme disposto na tabela 12-1. 

GRADAÇÃO DE MULTAS (em UFIR) 

SEGURANÇA DO TRABALHO 

Número de 

Empregados 

Infração 1 
( I1 ) 

Infração 2 
( I2 ) 

Infração 3 
( I3 ) 

Infração 4 
( I4 ) 

Mínima Máxima Mínima Mínima Mínima Máxima Mínima Máxima
1 - 10 

630 729 1129 1393 1691 2091 2252 2792 

Tabela 12.1 Gradação de multas de acordo com a infração – Fonte: Anexo I da NR 28  
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12.2.1 Multas Referentes à NR 5 
Os códigos de infrações referentes ao item em não conformidade com a NR 5 às 

multas mínimas e máximas, conforme previsto no Anexo II da NR 28. A tabela 12.2 

mostra a base de cálculo da multa referente à penalidade da NR 5. 

 

ITEM INFRAÇÃO MULTA MÍNIMA MULTA MÁXIMA 

5.6.4 2 1129 x 1.0641 = 1.201,36 1393 x 1.0641= 1.482,29 

TOTAL.........  R$ 1.201,36 1.482,29 

Tabela 12.2 – Multas Referente a  NR 5 - Fonte: NR 28  

 

12.2.2 Multas Referentes à NR 6 
Os códigos de infrações referentes ao item em não conformidade com a NR 6 às 

multas mínimas e máximas, conforme previsto no Anexo II da NR 28. A tabela 12.3 

mostra a base de cálculo das multas referente ás penalidades da NR 6. 

 

ITEM INFRAÇÃO MULTA MÍNIMA MULTA MÁXIMA 

6.3 4 2252 x 1.0641= 2.396,35 2792 x 1.0641= 2.970,96 

6.6.1 a 3 1691 x 1.0641= 1.799,39 2091 x 1.0641= 2.225,03 

6.6.1 b 4 2252 x 1.0641= 2.396,35 2792 x 1.0641= 2.970,96 

6.6.1 d 3 1691 x 1.0641=  1.799,39 2091 x 1.0641= 2.225,03 

6.6.1 e 3 1691 x 1.0641= 1.799,39 2091 x 1.0641= 2.225,03 

TOTAL.........  R$ 10.190,87 12.617,01 

Tabela 12.3 – Multas Referente a  NR 6 - Fonte: NR 28 

 

12.2.3 Multas Referentes à NR 10 
Os códigos de infrações referentes ao item em não conformidade com a NR 10 as 

multas mínimas e máximas, conforme previsto no Anexo II da NR 28. A tabela 12.4 

mostra a base de cálculo das multas referente às penalidades da NR 10. 



 

57 

 

ITEM INFRAÇÃO MULTA MÍNIMA MULTA MÁXIMA 

10.2.3 3 1691 x 1.0641 =  1.799,39 2091 x 1.0641 = 2.225,03 

10.2.4 b 2 1129 x 1.0641 = 1.201,37 1393 x 1.0641 = 1.482,29 

10.2.8.3 3 1691 x 1.0641 =  1.799,39 2091 x 1.0641 = 2.225,03 

10.2.9.2 3 1691 x 1.0641 =  1.799,39 2091 x 1.0641 = 2.225,03 

10.3.7 3 1691 x 1.0641 =  1.799,39 2091 x 1.0641 = 2.225,03 

10.3.9 d 2 1129 x 1.0641 = 1.201,37 1393 x 1.0641 = 1.482,29 

10.3.10 2 1129 x 1.0641 = 1.201,37 1393 x 1.0641 = 1.482,29 

10.4.1 4 2252 x 1.0641 = 2.396,35 2792 x 1.0641 = 2.970,96 

10.4.3.1 3 1691 x 1.0641 =  1.799,39 2091 x 1.0641 = 2.225,03 

10.4.4 3 1691 x 1.0641 =  1.799,39 2091 x 1.0641 = 2.225,03 

10.6.1.1 3 1691 x 1.0641 =  1.799,39 2091 x 1.0641 = 2.225,03 

10.9.1 3 1691 x 1.0641 =  1.799,39 2091 x 1.0641 = 2.225,03 

10.10.1 3 1691 x 1.0641 =  1.799,39 2091 x 1.0641 = 2.225,03 

10.10.1 c 2 1129 x 1.0641 = 1.201,37 1393 x 1.0641 = 1.482,29 

TOTAL.........  R$ 23.396,34 28.925,39 

Tabela 12.4 – Multas Referente a NR 10 - Fonte: NR 28  

 

12.2.4 Multas Referentes à NR 23 
Os códigos de infrações referentes ao item em não conformidade com a NR 23 as 

multas mínimas e máximas, conforme previsto no Anexo II da NR 28. A tabela 12.5 

mostra a base de cálculo das multas referente às penalidades da NR 23. 
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ITEM INFRAÇÃO MULTA MÍNIMA MULTA MÁXIMA 

23.1 4 2252 x 1.0641 = 2.396,35 2792 x 1.0641 = 2.970,96 

23.1.1 a 3 1691 x 1.0641 = 1.799,39 2091 x 1.0641 = 2.225,03 

23.1.1 b 3 1691 x 1.0641 = 1.799,39 2091 x 1.0641 = 2.225,03 

23.1.1 c 3 1691 x 1.0641 = 1.799,39 2091 x 1.0641 = 2.225,03 

TOTAL.........  R$ 7.794,52 9.649,05 

Tabela 12.5 – Multas Referente a  NR 23 - Fonte: NR 28 

 

12.2.5 Multas Referentes à NR 26 
Os códigos de infrações referentes ao item em não conformidade com a NR 26,  as 

multas mínimas e máximas são apresentadas na tabela 12.3, conforme previsto no 

Anexo II da NR 28. A tabela 12.6 mostra a base de cálculo das multas referente às 

penalidades da NR 26. 

 

ITEM INFRAÇÃO MULTA MÍNIMA MULTA MÁXIMA 

26.1.1 2 1129 x 1.0641 = 1.201,36 1393 x 1.0641 = 1.482,29 

26.2.1 3 1691 x 1.0641 = 1.799,39 2091 x 1.0641 = 2.225,03 

26.2.4 3 1691 x 1.0641 = 1.799,39 2091 x 1.0641 = 2.225,03 

TOTAL.........  R$ 4.800,14 5.932,89 

Tabela 12.6 – Multas Referente a  NR 26 - Fonte: NR 28 

 

Apuradas as multas mínimas e máximas a serem aplicadas na empresa TG em 

respostas às não conformidades listadas na Inspeção de Segurança são de: R$ 

47.383,23 (mínima) e R$ 58.603,63 (máxima). 
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12.2.6 Representação Gráfica das Não Conformidades 
As não conformidades em relação às Normas Regulamentadoras que foram 

identificadas no estudo estão representadas em forma de gráfico. O objetivo é permite 

uma melhor visualização das não conformidades cometidas pela empresa TG. O 

gráfico 1, em formato de pizza, apontam as não conformidade. Na tabela 12.7 são 

discriminadas às não conformidades em relação às NRs 5, 6, 10, 23 e 26. 

 

NR 
 

INCONFORMIDADES
POR NR 

TOTAL DE 
INCONFORMIDADES

PERCENTUAL  
(%) 

NR 5 1 27 3,70 % 
NR 6 5 27 18,52 % 

NR 10 14 27 51,85 % 
NR 23 4 27 14,82 % 
NR 26 3 27 11,11 % 

Tabela 12.7 – Anotação das Não Conformidades por NRs 

 

NR 5

NR 6

NR 10

NR 23

NR 26

 
Gráfico 1 – Representação Gráfica das Não Conformidades Apontadas na  TG  
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13. ....PLANO DE AÇÃO 
 

13.1 .. ..Introdução 

Neste capítulo será apresentada a proposta do Plano de Ação, onde são apontadas 

para a empresa TG as oportunidades de melhorias interna. O objetivo é corrigir as não 

conformidades identificadas neste trabalho. A empresa deve fazer as alterações 

necessárias para garantir a segurança e saúde dos trabalhadores e estar em 

conformidade com a legislação vigente. No quadro 13.1 estão relacionados os itens 

em não conformidades com as NRs. 
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PLANO DE AÇÃO 

ITEM NÃO CONFORMIDADE  AÇÃO 

5.6.4 A empresa deve designar um funcionário responsável pelo 

cumprimento dos objetivos da NR 5.  

Indicação imediatamente um funcionário designado para 

cuidar dos assuntos da CIPA. 

6.3 A empresa é obrigada a fornecer os empregados,  

gratuitamente, EPI  adequado ao risco, em perfeito estado 

de conservação e funcionamento. 

Aquisição e fornecimento para os seus trabalhadores, 

gratuitamente, os EPIs em bom estado, certificado e 

aprovado pelo MTE.    

6.6.1 a Cabe ao empregador adquirir o EPI específicos 

adequados aos riscos presentes nas atividades 

desenvolvidas pelos trabalhadores de TG. 

Fornecer imediatamente para os trabalhadores do setor 

de soldagem EPIs, que os protejam dos riscos de 

acidentes contra partículas, fumaça e faíscas produzidas 

no processo de soldagem. Os trabalhadores do setor de 

pintura devem receber máscara respiratória facial, 

vestimentas de polietileno (Tyvek), luvas, botas, avental 

e óculos. 

6.6.1 b  Cabe ao empregador exigir o uso do EPI. Promoção de treinamentos, palestras e a fixação de 

cartazes que informe sobre a importância do uso dos 

EPIs e a sua obrigatoriedade.   

6.6.1 d Cabe ao empregador orientar e treinar o trabalhador sobre Treinamento para orientar os seus trabalhadores quanto  
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PLANO DE AÇÃO 

ITEM NÃO CONFORMIDADE  AÇÃO 

o uso adequado, guarda e conservação. ao uso, guarda e os cuidados com os EPIs. 

6.6.1 e Cabe ao empregador substituir imediatamente, quando 

danificado ou extraviado. 

A empresa deve manter um estoque mínimo para 

substituir imediatamente os EPIs danificados ou 

extraviados. 

10.2.3 As empresas estão obrigadas a manter esquemas 

unifilares  atualizados das instalações elétricas dos seus  

estabelecimentos com as especificações do sistema de  

aterramento e demais equipamentos e dispositivos de  

proteção.    

Contratação de um profissional ou empresa para 

elaboração dos desenhos elétricos dos quadros e das 

instalações elétricas da empresa. Os desenhos devem 

ser impressos e instalados dentro dos quadros e painéis 

elétricos. 

10.2.4 b Documentação das inspeções e medições do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos 

elétricos; 

Contratação de um profissional qualificado para preparar 

e organizar as documentações das inspeções e 

medições dos sistemas de aterramento e SPDA. 

10.2.8.3 O aterramento das instalações elétricas deve ser 

executado conforme regulamentação estabelecida pelos 

órgãos competentes e, na ausência desta, deve atender 

às Normas Internacionais vigentes.    

Contratação imediata de uma empresa para executar o 

aterramento de proteção e o SPDA da empresa.  

 

10.2.9.2 As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às  Fornecimento imediato para os trabalhadores que 
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PLANO DE AÇÃO 

ITEM NÃO CONFORMIDADE  AÇÃO 

atividades, devendo contemplar a condutibilidade, 

inflamabilidade e influências eletromagnéticas. 

interagem com eletricidade, vestimentas com tratamento 

a base de retardante as chamas, que contemple a 

condutibilidade, inflamabilidade e influências 

eletromagnéticas. 

10.3.7 O projeto das instalações elétricas deve ficar à  disposição 

dos trabalhadores autorizados, das autoridades 

competentes e de outras pessoas autorizadas pela 

empresa e deve ser mantido atualizado. 

Disponibilizar imediatamente as documentações das 

instalações elétricas e colocar a disposição dos 

trabalhadores e da fiscalização. 

10.3.9 d Recomendações de restrições e advertências quanto ao 

acesso de pessoas aos componentes das instalações. 

A empresa deve instalar as sinalizações de advertências 

nos quadros elétricos, e informar sobre os riscos de 

acidentes. 

10.3.10 Os projetos devem assegurar que as instalações  

proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada e 

uma posição de trabalho segura, de acordo com a NR 17 

– Ergonomia e a NBR ISO/CIE 8995-1:2013.   

Adequação imediata do sistema de iluminação da 

empresa as exigências da NBR ISO/CIE 8995-1:2013 e a 

NR 17.  

10.4.1 As instalações elétricas devem ser construídas,  

montadas,  operadas, reformadas, ampliadas, reparadas  

e  inspecionadas de forma a garantir a segurança e a 

A empresa priorizar investimentos na infraestrutura 

elétrica, substituir os quadros elétricos, revisar os 

circuitos de distribuição, construir o aterramento de 



64 

 

64 

 

PLANO DE AÇÃO 

ITEM NÃO CONFORMIDADE  AÇÃO 

saúde dos trabalhadores e dos usuários, e serem 

supervisionadas por profissional autorizado, conforme 

dispõe esta NR. 

proteção, SPDA e instalar o aterramento de proteção nos 

equipamentos elétricos. 

10.4.3.1 10.4.3.1 Os equipamentos, dispositivos e ferramentas que 

possuam isolamento elétrico devem estar adequados às 

tensões envolvidas, e serem inspecionados e testados de  

acordo com as regulamentações existentes ou 

recomendações dos fabricantes. 

Aquisição de novos ferramentais e submeter à testes de 

isolação, calibração e certificação os ferramentais e 

instrumentos existentes. 

10.4.4 As instalações elétricas devem ser mantidas em 

condições seguras de funcionamento e seus sistemas de 

proteção devem ser inspecionados e controlados 

periodicamente, de acordo com as regulamentações 

existentes e definições de projetos. 

Organizar a equipe de manutenção interna da empresa, 

programar e realizar as manutenções preditivas e 

preventivas das suas instalações elétricas.   

10.6.1.1 Os trabalhadores de que trata o item 10.6.1 devem 

receber treinamento de segurança para trabalhos com 

instalações elétricas energizadas, com currículo mínimo, 

carga horária e demais determinações estabelecidas no 

Anexo II desta NR. 

Submeter imediatamente os trabalhadores que interagem 

com eletricidade ao treinamento de NR 10. Os 

trabalhadores que são treinados em NR 10 devem 

passar pelo treinamento de reciclagem bienal. 
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PLANO DE AÇÃO 

ITEM NÃO CONFORMIDADE  AÇÃO 

10.9.1 As áreas onde houver instalações ou equipamentos 

elétricos devem ser dotadas de proteção contra incêndio e 

explosão, conforme dispõe a NR 23 – Proteção Contra 

Incêndios. 

Adequação imediata do sistema de proteção contra 

incêndio da empresa. A primeira medida é o 

posicionamento dos extintores de incêndio nos locais 

especificados pela COSCIP. Sinalizar e demarcar os 

locais de instalação dos extintores. 

10.10.1 Nas instalações e serviços em eletricidade deve ser 

adotada sinalização adequada de segurança, destinada à 

advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na 

NR-26 – e NBR 7196 Cores de Segurança. 

Substituição imediata dos quadros elétricos que não 

estão em conformidade com as normas pertinentes.   

10.10.1 c Restrições e impedimentos de acesso aos quadros 

elétricos 

Os novos quadros devem ter dispositivo de tranca para 

impedir que pessoa não autorizada acesse as partes 

energizadas do mesmo. 

23.1 Todos os empregadores devem adotar medidas de 

prevenção de incêndios, em conformidade com a 

legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis. 

Submeter os trabalhadores a treinamento de combate a 

incêndio e o manuseio adequado dos extintores e 

incêndio.  

23.1.1 a O empregador deve providenciar para todos os 

trabalhadores informações utilização dos equipamentos de 

combate ao incêndio 

Disponibilizar informações em locais visíveis da empresa 

sobre técnicas de combate a incêndio.  
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PLANO DE AÇÃO 

ITEM NÃO CONFORMIDADE  AÇÃO 

23.1.1 b Procedimentos para evacuação dos locais de trabalho 

com segurança 

A empresa deverá contratar um profissional 

especializado para treinar os seus trabalhadores em 

técnica de evacuação dos locais.  

23.1.1 c O empregador deve providenciar dispositivos de alarme. Contratação imediata de empresa especializada ou 

profissional para instalação do sistema de alarme contra 

incêndio. 

26.1.1 Devem ser adotadas cores para segurança em 

estabelecimentos ou locais de trabalho, a fim de indicar e 

advertir acerca dos riscos existentes NBR 7195:1995 e 

NR 26. 

Implantação imediata das Cores de Segurança em suas 

instalações, conforme exigências das normas NR 26 e 

NBR 7195:1995. 

26.2.1 O produto químico utilizado no local de trabalho deve ser 

classificado quanto aos perigos para a segurança e a 

saúde dos trabalhadores de acordo com os critérios 

estabelecidos pelo Sistema Globalmente Harmonizado de 

Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS), 

da Organização das Nações Unidas. 

Instalação imediata de placas de advertências e placas 

informativas para os riscos de acidentes com os produtos 

químicos usados no setor de pintura e tratamentos 

químicos. 

26.2.4 26.2.4 Os trabalhadores devem receber treinamento para 

compreender a rotulagem preventiva e a ficha com dados 

Treinamento imediato para os trabalhadores do setor de 

pintura e tratamento químico sobre os produtos químicos 
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PLANO DE AÇÃO 

ITEM NÃO CONFORMIDADE  AÇÃO 

de segurança do produto químico. Treinamento sobre os  

perigos, riscos, medidas preventivas para o uso seguro e  

procedimentos para atuação em situações de emergência 

com o produto químico. 

utilizados, e quais os cuidados que devem ser adotados.  

Quadro 13.1 - Plano de ação que deve ser implementado pela empresa TG. 
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14... ..CHECK LIST 
 
14.1 ....Objetivo 
O check list é uma ferramenta de verificação que vai permitir a empresa acompanhar a 

implantação do Plano de Ação recomendado no estudo. O quadro 14.1 mostra o check 

list para o acompanhamento do plano de ação. 

 

ITEM PLANO DE AÇÃO SITUAÇÃO 

1 A empresa deve indicar imediatamente um funcionário para 

cuidar dos assuntos da CIPA. 
□ Sim □ Não 

2 A empresa deve adquirir e fornecer para os seus 

trabalhadores, gratuitamente, os EPIs com certificado de 

aprovação do MTE. 

□ Sim □ Não 

3 A TG deve fornecer para os trabalhadores do setor de 

soldagem EPIs que os protejam dos riscos de acidentes 

contra partículas, fumaça e faíscas produzidas no processo 

de soldagem.  

□ Sim □ Não 

4 Os trabalhadores do setor de pintura devem receber os EPIs 

adequados aos serviços executados, incluindo os óculos e 

máscara respiratória facial. 

□ Sim □ Não 

5 Os setores de soldagem apresentam grande precipitação de 

vapores, os chamados “fumos metálicos da soldagem”. A 

empresa deve instalar ventilação mecânica no local para 

dissipar os vapores de solda. 

□ Sim □ Não 

6 Promover treinamentos, palestras e fixação de cartazes para 

orientar os seus trabalhadores quanto ao uso, importância,  

guarda e os cuidados com os EPIs. 

□ Sim □ Não 

7 A empresa deve manter um estoque mínimo de EPI, para 

substituir prontamente os EPIs danificados ou extraviados. 
□ Sim □ Não 

8 A empresa deve contratar um profissional ou empresa para □ Sim □ Não 
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ITEM PLANO DE AÇÃO SITUAÇÃO 

executar os desenhos elétricos dos quadros e das 

instalações elétricas. 

9 Contratação de um profissional qualificado para preparar e 

organizar as documentações das inspeções e medições dos 

sistemas de aterramento e do SPDA. 

□ Sim □ Não 

10 Contratação imediata de uma empresa para executar o 

aterramento de proteção e o SPDA da empresa.  
□ Sim □ Não 

11 Aquisição de vestimentas para os trabalhadores que 

interagem com eletricidade que contemple a condutibilidade, 

inflamabilidade e influências eletromagnéticas. 

□ Sim □ Não 

12 O funcionário designado para tratar dos assuntos da CIPA, 

deve providenciar junto à empresa, as documentações das 

instalações elétricas e colocar a disposição dos 

trabalhadores e da fiscalização. 

□ Sim □ Não 

13 Instalação de sinalizações de advertências nos quadros 

elétricos com informações sobre os riscos de acidentes. 
□ Sim □ Não 

14 A empresa terá que adequar o sistema de iluminação as 

exigências da NBR ISO/CIE 8995-12013 e a NR 17. 
□ Sim □ Não 

15 Investimentos em infraestrutura elétrica, substituir os quadros 

elétricos atuais, revisar os circuitos de distribuição, construir 

o aterramento de proteção, o SPDA e instalar o aterramento 

de proteção nos equipamentos elétricos. 

□ Sim □ Não 

16 Comprar novos ferramentais, e submeter as existentes aos 

testes recomendados pelo fabricante e a NR 10. 
□ Sim □ Não 

17 Organizar a equipe de manutenção interna, para realizar as 

manutenções preditivas e preventivas das suas instalações 

elétricas.   

□ Sim □ Não 

18 Os trabalhadores que interagem com eletricidade devem 

participar de treinamento de NR 10, e de cursos de 

reciclagem bienal. 

□ Sim □ Não 

19 Adequar o sistema de proteção contra incêndio. A primeira 

medida é o posicionamento dos extintores de incêndio nos 
□ Sim □ Não 
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ITEM PLANO DE AÇÃO SITUAÇÃO 

locais especificados pela COSCIP na altura máxima de 

1.80m. Sinalizar e demarcar os locais de instalação dos 

extintores de incêndios. (Observar distância no quadro 10.3) 

20 Os quadros elétricos atuais devem ser substituídos 

imediatamente. Os novos quadros elétricos devem atender 

as exigências das normas NBR 5410:2004 e NR 10. Os 

quadros dever vir com as sinalizações de advertências e 

cadeado de bloqueio. 

□ Sim □ Não 

21 Instalar trancas nos quadros elétricos para impedir que 

pessoa não autorizada acesse as partes energizadas. 
□ Sim □ Não 

22 A empresa deve submeter os seus trabalhadores a 

treinamento de NR 10. O curso deve ministrar  técnicas de 

combate a incêndio e o manuseio adequado dos extintores 

de incêndios. 

□ Sim □ Não 

23 A empresa deve submeter os seus trabalhadores ao 

treinamento de NR 10. O curso deve ministrar técnicas de 

combate a incêndio, e manuseio adequado dos extintores de 

incêndios. 

□ Sim □ Não 

24 Contratação de profissional especializado para treinar os 

trabalhadores em técnicas de evacuação.  
□ Sim □ Não 

25 Contratação de empresa especializada ou profissional para 

instalar o sistema de alarme de incêndio. 
□ Sim □ Não 

26 Empregar as cores de segurança na sinalização das 

tubulações e mangueiras de gases. 
□ Sim □ Não 

27 Sinalizar com as cores de segurança e identificar com placas 

informativas e de advertências os locais de armazenagem 

dos gases e produtos químicos normas NBR 7195:1995  e 

NR 26 

□ Sim □ Não

28 Sinalizar os equipamentos de segurança e as instalações 

elétricas, com as cores de segurança (normas NBR 

7195:1995 e NR 26) 

□ Sim □ Não
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ITEM PLANO DE AÇÃO SITUAÇÃO 

29 Treinar e identificar com placas informativas e de 

advertências sobre os riscos de acidentes com os produtos 

químicos usados no setor de pintura e tratamentos químicos.   

□ Sim □ Não 

Quadro 14.1 –  Check List para acompanhamento do plano de ação 
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15... ..CONCLUSÕES 

As hipóteses levantadas neste estudo foram confirmadas, a empresa apresentam 

diversas não conformidade e irregularidades que compromete à segurança e saúde 

dos trabalhadores, e ainda coloca em risco o meio ambiente. As não conformidades 

apontadas reforçam a necessidade de a empresa implantar mudanças profundas e 

imediatas. A segurança e saúde dos trabalhadores e o meio ambiente deve fazer parte 

dos objetivos estratégicos da empresa. O Plano de Ação proposto vão nortear e 

direcionar as ações dos gestores da empresa, e assim realizar as adequações 

necessárias e eliminar as não conformidades e reduzir os acidentes de trabalho.  

 

A politica de segurança e saúde do trabalho da empresa TG não se mostra ativa, é 

evidente que a empresa terá que implantar programas com políticas no âmbito de 

segurança e saúde do trabalho, promover treinamentos internos, e assim, atender as 

exigências das Normas Regulamentadoras pertinentes. Um das primeiras ações deve 

ser a implantação da norma NR10, e ainda atender as exigências dos itens que estão 

listados no Plano de Ação. Da mesma forma, devem ser atendidas as exigências dos 

itens das normas NR 5, NR 6, NR 23 e NR 26 e as recomendações das normas 

técnicas da ABNT NBR 5410:2004, NBR 5419:2005, NBR 7195:1995 e NBR ISO/CIE 

8995:2013, que também estão indicados no Plano de Ação.   

 

A empresa deve realizar os investimentos em infraestrutura para adequar as suas 

instalações prediais e elétricas as exigências das normas NR 10 e NR 23, e as 

recomendações técnicas das normas da ABNT NBR 5410:2004, NBR 5419:2005, NBR 

7195:1995 e NBR ISO/CIE 8995:2013. A empresa terá que fornecer para os seus 

trabalhadores os EPIs que atendam as exigências e especificações das normas NR 6 

e NR 10, principalmente, nas atividades que envolvem eletricidade, tratamento 

químico e pintura. Outro ponto venerável que deve ser corrigido imediatamente é 

sistema de proteção contra incêndio, é preciso atender as exigências da NR 23 e a 

COSCIP. É importante ressaltar, que os custos com acidentes e o afastamento de 

trabalhadores, geram grandes prejuízos financeiros, e sempre haverá 

comprometimento à imagem da empresa no mercado, o que provocam prejuízos para 

os acionistas e seus colaboradores. 
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