
AVALIAÇÃO DOS AGENTES 

AMBIENTAIS

Conceito, importância e como funciona



HIGIENE OCUPACIONAL 

Definição: “Ciência e arte dedicada ao

reconhecimento, avaliação e controle

daqueles fatores ou tensões ambientais,

que surgem no ou do trabalho, e que podem

causar doenças, prejuízos à saúde ou ao

bem-estar, ou desconforto significativos

entre trabalhadores ou entre cidadãos da

comunidade”.



Simplificando...

Reconhecimento

Estudo do processo, 

visitas preliminares, 

entrevistas com 

trabalhadores.

Avaliações 

preliminares

Avaliação

Fonte,

Percurso

Trabalhador

Controle

Estratégia

Metodologia

Amostragem

Análise

Interpretação

HIGIENE 

OCUPACIONAL



Relembrando...

Agente Ambientais: físicos, químicos e biológicos

Agentes físicos

Químicos

Biológicos

Gases e vapores

Aerodispersoides: poeiras, fumos névoas e neblinas (finas)

Substâncias, compostos ou produtos químicos em geral 

(Malathion, Alfacipermetrina, etc)

Ruído

Vibrações

Temperaturas externas

Pressões anormais

Radiações ionizantes

Radiações não ionizantes

Vírus

Bactérias

Fungos, algas e parasitas



Dois tipos de avaliação: 

Qualitativa Quantitativa
❖ Analisa somente a presença do

agente (Observação e diálogo).

❖ Não há medição para saber

intensidade de exposição

❖ Utiliza equipamentos de

medição para descobrir

intensidade, quantidade



IMPORTÂNCIA

“A avaliação quantitativa é o ponto de

partida para o planejamento das

medidas de controle a serem adotadas

para a eliminação ou atenuação dos

riscos presentes e para a avaliação

das medidas de controle adotadas.”



Reconhecimento dos riscos ambientais

Tipo de Risco:

F – Físico

Q – Químico

B - Biológico



Avaliação Quantitativa 

Agentes Físicos

Ruído

ETAPAS

❖Calibrar o Dosímetro – Realizada pelo

Técnico responsável;

❖Colocar o equipamento no servidor avaliado -

Para o agente físico ruído, avaliamos tanto o

aplicador quanto o facilitador;

❖Medir por todo o período laboral;

❖Retirar o equipamento ao fim da atividade.



Equipamento utilizado –

Dosímetro de Ruído

Microfone 

no servidor



Interpretação dos resultados

Agente Físico: Ruído
Máxima exposição 

permitida (6 horas ou 

360 min)

NR 15 em dB(A)

Nível de Ação NRRsF – Índice de 

redução de ruído 

87 82 16 e/ ou 23

- Resultado Total abaixo do Nível de Ação – Ok - Os EPIs são

recomendados.

- Resultado Total entre o Nível de Ação e a Máxima Exposição

Permitida – Os EPIs são obrigatórios.

- Resultado Total estiver acima da Máxima Exposição

Permitida – Verificar o nível de redução do ruído

proporcionada pela utilização dos EPIs – EPIs obrigatórios



Avaliação Quantitativa 

Agentes Físicos

Vibração
ETAPAS

❖Calibrar o Dosímetro – Realizada pelo

Técnico responsável;

❖Colocar o equipamento no servidor avaliado -

Para o agente físico vibração, avaliamos

somente o aplicador;

❖Medir por todo o período de aplicação;

❖Retirar o equipamento ao fim da atividade.



Equipamento utilizado –

Dosímetro de Vibração

Conjunto do Equipamento 

de Vibração,  inclusive a 

bolacha colocada nas 

costas do servidor avaliado



Interpretação dos resultados

Agente Físico: Vibração
Limites AREN (m/s²) VDVR (m/s1,75)

Nível de Ação 0,5 9,1

Limite de Exposição 1,1 21,1

- Resultados abaixo do Nível de Ação – Ok – Não se aplica

utilização de EPIs para o agente vibração; Medidas

Administrativas como revezamento de desinsetizadores são

recomendadas;

- Resultados entre o Nível de Ação e Limite ou acima do limite –

Não se aplica utilização de EPIs para o agente vibração –

Medidas Administrativas, como revezamento de

desinsetizadores são obrigatórias. Recomendamos manutenção

nos equipamentos regularmente.



Avaliação Quantitativa 

Agente Químico: Malathion

ETAPAS

❖Calibrar as Bombas – Realizada pelo Técnico

responsável;

❖Colocar os equipamentos no servidor

avaliado - Para o agente químico, avaliamos

somente o aplicador;

❖Medir por todo o período laboral (Existência

de períodos mínimos);

❖Retirar o equipamento ao fim da atividade.



Equipamento utilizado –

Bomba de Amostragem 

Coletores colocados 

próximos da região 

respiratória

- Tubo XAD-2 (Fração 

a Vapor)

- Filtro de Fibra de 

Vidro (Fração Inalável)



Interpretação dos resultados

Agente Químico: Malathion
Unidade 

de Medida

Limites de Exposição LQ

(µg)

NR 15 ACGIH-2015

MP (8 h) Teto TWA STEL

mg/m³ - - 1 - Depende

do 

laboratório

- Resultado menor que o nível de ação - Ok – Os EPIs são 

recomendados.

- Resultado maior que o nível de ação e menor que o Limite de 

Exposição - Os EPIs são obrigatórios.

- Resultado maior que o Limite de 

Exposição - Utilização obrigatória dos EPIs 

Nível de Ação (NR 09, item 9.3.6.2, a)

Para agentes químicos, a metade dos limites de exposição 

ocupacional

0,5



DICAS PARA APROFUNDAMENTO

- Analisar a apresentação com os resultados

das avaliações ocupacionais;

- Analisar também o PPRA dos respectivos

Serviço Regionais;

- Os quadros de reconhecimento dos riscos

ambientais e as avaliações quantitativas

- Observar as conclusões



“O AMBIENTE DE TRABALHO 
NECESSITA DE CUIDADOS 

ESPECIAIS PARA QUE SEJA 
POSSÍVEL MANTER O BEM-ESTAR 

E A SEGURANÇA DOS 
TRABALHORES”

OBRIGADO!


