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NR é um documento norteador 

descreve o que fazer 

Explorar possibilidades de 

como percorrer 
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Risco 

Diferentes significados 
atribuídos 

Adversidade potencial; 
ameaça 

Ponderação entre perdas e 
ganhos 

Probabilidade/possibilidade e da extensão 
de efeitos adversos 

Aven, T. (2010). Misconceptions of Risk (First., p. 240). Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd. doi:10.1002/9780470686539 

Zinn, J. O. (2008). Heading into the unknown: Everyday strategies for managing risk and uncertainty. Health, Risk & Society, 10(5), 439–450. doi:10.1080/13698570802380891 

Althaus, C. E. (2005). A disciplinary perspective on the epistemological status of risk. Risk Analysis: An Official Publication of the Society for Risk Analysis, 25(3), 567–88. doi:10.1111/j.1539-6924.2005.00625.x 

World health report; The world health report 2002 - Reducing Risks, Promoting Healthy Life 

Conceito adotado área do conhecimento  

Risco 

ocupacional Toda e qualquer possibilidade de que algum elemento  ou  

circunstância existente num dado processo e 

ambiente de trabalho possa causar dano  à  

saúde, seja através de acidentes, doenças ou do 

sofrimento dos trabalhadores.  

Consequência do 

processo de trabalho, do ambiente de 

trabalho e da organização do trabalho 
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Risco  =   Perigo   x   Exposição 

Inerente à substância, mistura 
de substâncias, processo, 
equipamento, situação ou 
prática de trabalho  

Baseada na intensidade, duração 
e frequência de contato com o 
agente 

Possibilidade (elevada ou reduzida) de alguém sofrer 
danos provocados pela exposição a um dado perigo 

Perigo Materiais 

Equipamentos 
(máquinas e ferramentas) 

Ambiente de Trabalho 

Práticas de trabalho 

Organização do trabalho 

Expectativas 
irrealizáveis 

Calor 

Ruído 

Ausência 
de recursos Posições  

inadequadas (erg) 

Iluminação 

Sinalização 

Carga excessiva 
de trabalho 

Assédio moral 

Frio 

Perfurocortantes 

Solventes 

Gases e vapores 

Ausência de manutenção 
preventiva/corretiva 

Material particulado 

Partes móveis sem 
dispositivos de proteção  

Capacitação 
insuficiente 

Equipamentos 
inapropriados 
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Exposição Tipo e circunstância do trabalho 

O que manipula 
Produtos/materiais perigosos 

Quem executa 
Presença do trabalhador 

O que executa 
Condições perigosas 

Como executa 
Situações perigosas 

Processo que estima/dimensiona/quantifica os riscos para a 

segurança e saúde dos trabalhadores decorrentes de perigos no local 

de trabalho.  

Avaliação de riscos 

ocupacionais 

Caracteriza os efeitos à saúde esperados como resultado de uma 
certa exposição a um determinado agente, provendo estimativas 
da ocorrência destes efeitos em diferentes níveis de exposição.  

Deveria fornecer critérios  para a aceitação ou rejeição de 
tecnologias, processos e substâncias antes dos mesmos serem 
implantados e difundidos 
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Seleção da ferramenta 

objetivo da avaliação 

grau de profundidade e detalhamento 

complexidade do processo de trabalho 

rastreabilidade e reprodutibilidade 

qualidade, quantidade e integridade da informação disponível 

experiência e capacitação da equipe  

tipo de resultado esperado (quali; semi-quanti, quanti) 

Pode ser necessário mais de um método de avaliação!! 

Estabelecer o contexto IDENTIFICAR AS RAZÕES QUE 
JUSTIFICAM A APLICAÇÃO DA 
FERRAMENTA SELECIONADA 

Identificar o 
perigo/fator de risco 

Identificar/descrever medidas 
de controle adotadas (se houver) 

Identificar/descrever cada 
tarefa executada 

Categorizar o perigo 

Avaliar os controles em uso 
separadamente 

Avaliar cada tarefa específica 
separadamente 

Categorizar o risco 
Combinar os resultados das 

avaliações do perigo e da 
exposição 

Categorizar a exposição 

Analisar os 
resultados 

Sugerir modificações no 
processo ou novas 

medidas de controle 

Sugerir substituição (dos 
produtos por outros menos 

perigosos) 

Documentar  
Acompanhar 

Monitorar 

Reavaliar implantação 
das modificações 

Reavaliar 
substituição  

Avaliação mais profunda 
(outras abordagens) 



9/10/2020 

7 

FERRAMENTAS PARA AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE RISCOS 

SOBANE 

International Chemical Control Toolkit 

(ICCT) 

Possibilitar (facilitar) a tomada de decisão quanto à exposição e 

controle, sem a necessidade de avaliações quantitativas (complexas e 

dispendiosas). 

Favorecer a concentração de esforços na prevenção da 

exposição aos fatores de risco 

Considerar a limitação de recursos humanos e financeiros de PME 
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SOBANE 

https://www.beswic.be/fr/politique-du-bien-etre/analyse-des-risques/strategie-danalyse-des-risques-sobane 

Estratégia focada na PREVENÇÃO 

COMPREENDER e CONHECER a situação de trabalho 

Centro da ação de prevenção: Trabalhadores de diferentes 
níveis hierárquicos 

Complexidade do processo 

Complexidade dos riscos 

Qualificação da equipe 
(interna SST especialista) 

NÍVEL 4 
Especialista 
$$$$ 

NÍVEL 3 
Análise 
$$$ 

NÍVEL 2 
Observação 
$$ 

NÍVEL 1 
Diagnóstico 
$ 

https://abbet.be/Fiche-4-2-1-Strategie-Sobane-et-Deparis?lang=fr 

E xpertise 

An alysis 

Ob servation 

S creening 
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ENTENDIMENTO DA SITUAÇÃO QUANDO E COMO 

Nível 4 

ESPECIALISTA 

Mínimo Casos específicos 

Medições especializadas 

Soluções de alta complexidade 

Nível 3 

ANÁLISE 

Médio Casos difícieis 

Ferramentas qualit. ou semi-quant. 

Implantação de controles específicos 

Nível 2 

OBSERVAÇÃO 

Elevado Problema específico (aprofundamento em cada fator de risco separadamente) 

Observações qualitativas 

Soluções discutidas em detalhes 

Nível 1 

DIAGNÓSTICO 

Muito elevado Todos os casos (todo o ambiente) 

Observação diagnóstica preliminar 

Identificação dos perigos e controles existentes 

Soluções evidentes colocadas em prática 

https://abbet.be/Fiche-4-2-1-Strategie-Sobane-et-Deparis?lang=fr 

Nível 1: Diagnóstico 

Método DEPARIS (guia geral) 

Baseada na observação somente 

Não exige conhecimento especializado 

Aborda os vários aspectos da situação de trabalho 

(guia geral) 

Diagnóstico Preliminar Participativo dos Riscos 

https://www.beswic.be/fr/politique-du-bien-etre/analyse-des-risques/strategie-danalyse-des-risques-sobane/depistage-par-secteur-outils/guide-
deparis-general-mere?language=nl 
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As zonas de trabalho 

A organização do trabalho 

Os locais de trabalho 

Riscos de acidente 

Sinalização e comandos 

Ferramentas e materiais 

Trabalho repetitivo 

Manuseio de carga 

Carga mental 

Iluminação 

Ruído 

Calor/frio 

Agentes químicos e biológicos 

Vibração 

Relações de trabalho 

Ambiente social 

Conteúdo do trabalho 

Fatores psicossociais 

Nível 1: Diagnóstico 

O que observar em cada uma das rubricas 

Rubrica 

Situação desejada O que fazer de concreto para melhorar a 

situação 

A controlar 

Aspectos a serem estudados com mais detalhes 

Nível 1: Diagnóstico 
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Rubrica 
Risques chimiques (solides, liquides ou gaz) et biologiques (bactéries, virus, liquides corporels…) 

Situação desejada (A discutir/ a controlar) 
Les risques chimiques et biologiques Inventaire des produits disponible et à jour; Documentation sur 
les risques disponible  
La formation sur les procédures et les risques 
Les procédures: respectées D’utilisation: claires et respectées (mélanges, dosages); En cas d’incident 
(renversement, éclaboussure…)   
L’étiquetage: récipients adéquats et bien étiquetés 
Les stocks  Produits toxiques, corrosifs, inflammables, biologiques… stockés dans des espaces appropriés, 
isolés et signalisés  
Les poussières, copeaux, huiles, vapeurs… Evacués (ventilation, aspiration…) sans mise en suspension 
ou dispersion 
Les déchets chimiques et biologiques Evacués de manière contrôlée suivant une procédure connue 
dans des récipients (poubelles) adéquats 
La signalisation Adéquate et respectée: interdiction de fumer, locaux à risque… 
Les protections collectives Douches, lavabos... sont bien situés et en bon état 
Les EPI: Adéquats, disponibles et utilisés 
Le personnel à risque aggravé: femmes, femmes enceintes ou allaitantes, jeunes travailleurs…, 
surveillance de la santé  
Les vaccinations en ordre 
L’hygiène Personne ne mange sur le lieu de travail; Pas de champignons ou moisissures  
Le renouvellement de l’air  suffisant ; L'air est frais, agréable à respirer, sans odeurs 

O que fazer de 
concreto para melhorar a 
situação: 

Aspectos a serem estudados com mais detalhes: 

https://www.beswic.be/fr/politique-du-bien-etre/analyse-des-risques/strategie-danalyse-des-risques-sobane 

Método DEPARIS 

Nível 1: Diagnóstico Níveis 2-3-4 

 Manual (Quem, como e quando) 

 Fichas de orientação 
 Modelo de relatório 
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https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/publications/FR/SOBANE_Produits%20chimiques_Juillet%202020_Light.pdf 
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NÍVEL 1 
Diagnóstico 

NÍVEL 4 
Especialista 

NÍVEL 3 
Análise 

NÍVEL 2 
Observação 

ICCT (International Chemical Control Toolkit) 

SOBANE 
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ICCT Material auto-explicativo e de fácil utilização 

Ferramenta para avaliação qualitativa de riscos químicos 

1999: HSE (Reino Unido) publicou “COSHH Essentials: Easy 
Steps to Control Chemicals”. 

*Control of Substances Hazardous to Health 

Maioria das medidas de controle já eram conhecidas e de 
eficiência comprovada anteriormente. 

Início com um simples cenário: líquidos e pós. 

Baseada no conceito conhecido como control banding 

PRODUTO 

PROCESSO 

PERIGO 

ESTIMATIVA 

DA EXPOSIÇÃO 

AVALIAÇÃO 

DO RISCO 

MEDIDA(S) DE 

CONTROLE 

Caracteriza (gradua) 
o perigo 

A partir da combinação dos 

dados anteriores em uma matriz 

específica Graduação do risco e 
associação com 
medidas de controle 

Quantidade utilizada, temperatura do processo, temperatura de 
ebulição dos líquidos, granulometria dos sólidos. 

COMO / O QUE AVALIA 

Caracteriza (gradua)  a exposição com base 
nos dados do processo e nas propriedades 
físico-químicas dos produtos 

Identifica o perigo 
(Frases H – GHS) 



9/10/2020 

15 

A B C D E S 

H303 
H304 
H305 
H313 
H315 
H316 
H319 
H320 
H333 
H336 

 

Todas as substâncias 
cuja frase H não está 
alocada nos grupos 
B-E 

 

Todas as poeiras e 
vapores não alocados 
em outros grupos 

 

H302 
H312 
H332 
H371 

H301 
H311 
H314 
H317 
H318 
H331 
H335 
H370 
H373 

 

H300 
H310 
H330 
H351 
H360 
H361 
H362 
H372 

 

H334 
H340 
H341 
H350 

 

H310 

H311 

H312 

H313 

H314 

H315 

H316 

H317 

H318 

H319 

H320 

H372 

H373 

PRODUTOS MENOS 
PERIGOSOS 

CASOS ESPECIAIS PRODUTOS MAIS PERIGOSOS 
DANOS EM CONTATO 
COM PELE E OLHOS 

Etapa 1- Caracterização do Perigo 

ONDE 
Rótulos 
FISPQ 
Fabricante 
Bases de dados 

Identificar o 

produto 

Nome 
CAS 
Composição quim 
Frases H (GHS) 

Etapa 2- Quantidade Utilizada 

Determinar 
quantidade 

Dia 

Processo 
Caracterizar a 

exposição 

Pequena Média Grande 

Sólidos gramas quilogramas toneladas 

Líquidos mililitros litros metros cúbicos 
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Determinar para cada 
produto 

Volatilidade (líquidos) 

Empoeiramento (sólidos) 
(dustness)  

 POSSIBILIDADE DE CONTROLE NA FONTE? 

Líquidos em 
temperaturas mais 
baixas? 

Substituir poeiras finas por 
escamas ou grânulos? 

Etapa 3- Propagação no ambiente 

Caracterizar a 

exposição 

Etapa 3- Propagação no ambiente 

3.1 Líquidos em temperatura ambiente 

Volatilidade Alta PE< 50oC 

Volatilidade Média 50oC < PE < 150oC 

Volatilidade Baixa PE > 150oC 
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Volatilidade 

Baixa 

Volatilidade 

Média 

Volatilidade Alta 

3.2 Líquidos acima da temperatura ambiente 

Alto 
Pós finos e leves (formação de nuvens de poeira que ficam muitos 
minutos no ar) 

Médio 
Sólidos granulares cristalinos (quando manipulados, vê-se poeira que 
logo deposita 

Baixo Escamas grandes, pellets ou grânulos grossos 

Etapa 3- Propagação no ambiente 

3.3 Sólidos 
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QTD UTILIZADA VOLATILIDADE/ 

EMPOEIRAMENTO BAIXO 

VOLATILIDADE MÉDIA EMPOEIRAMENTO MÉDIO VOLATILIDADE / 

EMPOEIRAMENTO ALTO 

ALOCAÇÃO DO PERIGO –A 

PEQUENA 1 1 1 1 

MÉDIA 1 1 1 2 

ALTA 1 1 2 2 

ALOCAÇÃO DO PERIGO –B 

PEQUENA 1 1 1 1 

MÉDIA 1 2 2 2 

ALTA 1 2 3 3 

ALOCAÇÃO DO PERIGO –C 

PEQUENA 1 2 1 2 

MÉDIA 2 3 3 3 

ALTA 2 4 4 4 

ALOCAÇÃO DO PERIGO –D 

PEQUENA 2 3 2 3 

MÉDIA 3 4 4 4 

ALTA 3 4 4 4 

ALOCAÇÃO DO PERIGO –E 

4 
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MEDIDAS DE CONTROLE 

Risco 1 
VENTILAÇÃO GERAL 
Medida básicas de ventilação geral e boas práticas de 

trabalho 

Menor necessidade de controle 
da exposição 

Risco 2 
CONTROLE DE ENGENHARIA 
Sistemas típicos de ventilação local exaustora 

Risco 3 
ENCLAUSURAMENTO 
Restringir a utilização de substâncias perigosas, ou 

isolar o processo  

Maior necessidade de controle 
da exposição 

Risco 4 
SUPORTE ESPECIAL 
Necessário a assessoria de um especialista para 

definir as medidas de controle adequadas 

Especial 
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Fichas de controle (ICCT) 

Medida de Controle 1: Ventilação Geral 

TCS 100 Princípios Gerais 

TCS 102 Armazenamento de grandes quantidades  ao ar livre  

TCS..... ... 
Medida de Controle 2: Controle de Engenharia 

TCS 200 Princípios Gerais 

... ... 

TCS 205 Ensacamento 

TCS 207 Alimentação de Reatores/Misturadores a partir de Sacos ou Barriletes 

TCS 209 Enchimento de Tambores - Líquidos 

TCS 211 Pesagem de Sólidos 

TCS 212 Misturas Líquido/Líquido ou Líquido/Sólido  

... ... 

TCS 218 Banho Desengraxante a Vapor 

Medida de Controle 3: Enclausuramento 

TCS 300 Princípios Gerais 

TCS 301 Projeto e Utilização do Glove Box (Câmara Seca) 

... ... 

TCS 303 Transferência de Sólidos 

TCS 304 Esvaziamento de Sacaria por Fluxo Elevado (Correia Transportadora) 

TCS 306 Esvaziamento de Tambor 

TCS 307 Encher/Esvaziar Contêiner Intermediário (Sólidos) 

TCS 308 Encher/Esvaziar Contêiner Intermediário (Líquidos) 

TCS 312 Transferência de Líquidos por Bombeamento 

... ... 

TCS 317 Misturas Líquido/Líquido ou Líquido/Sólido 

TCS 318 Banho Desengraxante a Vapor 
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Medida de Controle R: Equipamento de Proteção Individual 

TCS R100 Seleção e Utilização dos Equipamentos de Proteção Respiratória 

Medida de Controle S: Segurança 

TCS S100 Desenergização e Sinalização 

Medida de Controle Sk: Produtos Químicos que Podem Causar Danos em Contato com Pele e Olhos 

TCS Sk100 Princípios Gerais 

Medida de Controle 4: Especial 

TCS 400 Princípios Gerais 

ACESSO AO LOCAL 

PROJETO E EQUIPAMENTO 

TESTES E MANUTENÇÃO 

HIGIENE E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO LOCAL DE TRABALHO 

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

TREINAMENTO E SUPERVISÃO 

Informações apresentadas nas fichas de controle 
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MEDIDA DE CONTROLE 2 

FICHA DE CONTROLE 211 

PESAGEM DE SÓLIDOS 

Esta ficha de controle deve ser utilizada quando a MEDIDA DE CONTROLE 2 for indicada. Aqui são apresentadas as práticas corretas para pesagem 

de quantidades médias de sólidos. Descreve os pontos mais importantes a serem seguidos para ajudar a reduzir a exposição aos agentes químicos. 

É importante que todas as indicações sejam seguidas à risca, ou medidas igualmente efetivas sejam adotadas. Esta ficha identifica os padrões 

mínimos a serem adotados para proteger a saúde nos ambientes de trabalho e, portanto, não pode ser utilizada para justificar um padrão inferior 

ao exigido para o controle da exposição a outros 

agentes, onde maior nível de controle é requerido. Alguns produtos químicos são inflamáveis ou corrosivos e os controles devem ser adaptados para também abrangê-los. Para maiores 

informações, a FISPQ do produto deve ser consultada. Talvez seja necessário utilizar um sistema para purificação do ar que sai do sistema de ventilação exaustora, antes de descarregá-lo na 

atmosfera. As agências ambientais locais poderão exigir o cumprimento de regulamentos específicos para descarte de resíduos e emissão atmosférica de poluentes. Procure o órgão fiscalizador 

ligado à Secretaria do Meio Ambiente (estadual e/ou municipal) para obter informações sobre a regulamentação local e se ela é aplicável à sua empresa/atividade. 

ACESSO 

 Restrinja o acesso àqueles trabalhadores realmente necessários no local. 

 O trabalho não deve ser realizado próximo às entradas de ar da instalação, para garantir que as mesmas não sejam obstruídas. A ventilação deve ser 

totalmente aproveitada. A corrente de ar deve passar pelo operador e para o local onde se desenvolve a atividade laboral (nunca o contrário), sendo então 

direcionada para o sistema de exaustão. 

Defletor 
traseiro 

Exaustão 

Capela 

Plataforma para elevar a boca do 
barrilete até o ponto de exaustão 

Fluxo de ar geral 
(0,5m/s) 

Fluxo de ar 
localizado (1,0m/s) 

m/s = metros por segundo 

PROJETO E EQUIPAMENTO 

 O fluxo de ar dentro da cabine deve ser de no mínimo 0,5m/s. O fluxo de ar nos 

captores próximos à balança deve ser de no mínimo 1,0m/s. 

 A cabine de exaustão da estação de pesagem deve ser projetada de modo que 

evite a dispersão de poeira no ambiente (ver ilustração). 

 A profundidade da cabine deve ser suficiente para abrigar o equipamento 

(balança) e os materiais a serem pesados. 

 A abertura frontal da cabine de exaustão deve ser a menor possível, porém com 

espaço suficiente para se trabalhar em segurança. Para reduzir a área aberta 

podem-se utilizar painéis transparentes ou cortinas flexíveis. 

 Barriletes com mais de 25 kg devem ser evitados. 

 A iluminação deve ser boa e adequada para os materiais manuseados e tarefas executadas, como por exemplo, lâmpadas à prova de chama/explosão, no 

caso de manuseio de material explosivo/inflamável. 

 Quando possível, a área de trabalho deve estar distante de portas e janelas, para evitar que as correntes de ar interfiram no desempenho da exaustão e 

favoreçam a dispersão de poeira no ambiente. 

 O local de trabalho deve ter um suprimento de ar puro que irá substituir prontamente o ar exaurido. 

 No início da jornada de trabalho, verifique sempre se o sistema de ventilação local exaustora está ligado e funcionando adequadamente. Isso pode ser 

feito de maneira fácil, como por exemplo, com uma fita amarrada em sua lateral, ou através de manômetros e calibradores de pressão. 

 O ar exaurido, purificado, deve ser liberado em lugar seguro fora do prédio, longe de portas, janelas e entradas de ar. Deve-se tomar cuidado para que o 

ar descartado não afete a vizinhança. 
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TESTES E MANUTENÇÃO 

 As informações sobre o desempenho planejado para o SVLE são fornecidas pelo fabricante. Quando não, uma pessoa especializada terá a tarefa de 

determiná-las. Estas informações serão guardadas para que sirvam de comparação com os resultados de testes futuros. 

 Testar diariamente (no início da jornada de trabalho) se a exaustão está funcionando adequadamente. 

 Confira visualmente, pelo menos uma vez por semana, se os dutos possuem sinais de dano. Se houver sinal de dano, conserte-os imediatamente. 

 Pelo menos a cada 12 meses, um engenheiro especializado em ventilação deverá examinar detalhadamente o sistema e testar o seu desempenho com 

base no desempenho planejado, de acordo com as recomendações do fabricante. Verificar se houve deterioração e, quando necessário, repará-lo. 

 Os equipamentos devem ser mantidos, de acordo com as especificações do fornecedor, na mais perfeita e eficiente capacidade de funcionamento. 

 Não utilizar o equipamento se houver alguma suspeita de que não esteja funcionando corretamente. 

 

HIGIENE E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NO LOCAL DE TRABALHO 

 Somente o material que será utilizado no dia deverá permanecer na área de trabalho. 

 Garantir a limpeza diária do equipamento e da área de trabalho ao seu redor. 

 O derrame de líquidos ou sólidos é a maior causa da formação de vapores e poeiras no local de trabalho. Devem ser contidos, removidos, e a área deve ser 

limpa imediatamente. 

 Não utilizar vassouras ou ar comprimido, e sim panos úmidos ou aspiradores de pó para limpeza dos equipamentos e da área de trabalho. 

 Os recipientes devem ser tampados imediatamente após a utilização. 

 Devem ser armazenados em lugar seguro onde não serão danificados e descartados em local apropriado quando vazios. 

 Os líquidos voláteis não devem ser armazenados em contato direto com o sol ou fontes de calor. 

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 

 Produtos químicos alocados no grupo S podem causar danos em contato com olhos e pele, ou entrar no corpo através da epiderme e causar danos. Nesse 

caso, consulte as orientações contidas na ficha de controle Sk100. 

 Para se escolher o EPI adequado, deve-se consultar a FISPQ ou o fornecedor do produto. 

 O EPI deve ser mantido em lugar limpo e substituído quando necessário. Quando fora de uso, deve ser guardado em segurança para não ser danificado 

ou contaminado. 

 O EPI deve ser renovado periodicamente ou substituído quando danificado. Rejeite as máscaras e as luvas descartáveis após cada utilização. 

 O equipamento de proteção respiratória (EPR) pode não ser necessário para as tarefas rotineiras. No entanto, pode ser exigido para as atividades de 

manutenção e limpeza, como por exemplo, ao limpar material derramado. 

 

TREINAMENTO E SUPERVISÃO 

 Os trabalhadores devem ser informados sobre os danos à saúde causados pelas substâncias que utilizam no trabalho e as razões para a adoção de 

controles e de EPI/EPR. 

 Devem ser treinados para: lidar com produtos químicos com segurança, verificar se os controles estão funcionando, utilizar o EPI corretamente e saber o 

que fazer se algo der errado. 

 Deve haver um sistema que verifique a existência de mecanismos de controle e se os mesmos estão sendo seguidos. 



9/10/2020 

23 

CENÁRIOS LIMITADOS 

A líquidos e pós 
ELIMINA SUBJETIVIDADE 

Frases H e dados do Processo 

MEDIDAS DE CONTROLE 

conhecidas, validadas, efetivas e 

agrupadas. Prioriza pelo dano à 

saúde 

Não requer conhecimento altamente 

especializado. 

A própria ferramenta indica a 

necessidade 

Classificação 

Categorização 

Priorização de ações Definição 

de medidas de controle (plano 

de controle) 

++ 

++ 

++ 

-- 

RIBEIRO, MARCELA G.; PEDREIRA FILHO, W. 
R. ; Riederer, E. E. . Avaliação qualitativa de riscos 
químicos: orientações básicas para o controle da 
exposição a produtos químicos. 1. ed. São Paulo: 
Fundacentro, 2012. 266p . 

RIBEIRO, MARCELA G.; PEDREIRA FILHO, W. 
R. ; Riederer, E. E. . Avaliação Qualitativa de 
Riscos Químicos: Orientações Básicas para o 
Controle da Exposição a Produtos Químicos em 
Gráficas. 1. ed. São Paulo: Fundacentro, 2011. v. 
1. 123p . 

RIBEIRO, MARCELA G.; PEDREIRA FILHO, W. 
R. ; Riederer, E. E. . Avaliação Qualitativa de 
Riscos Químicos: Orientações Básicas para o 
Controle da Exposição a Produtos Químicos em 
Fundições. 1. ed. São Paulo: Fundacentro, 2011. 
v. 1. 93p . 
 

https://www.gov.br/fundacentro/pt-br/assuntos/noticias/noticias/2018/5/especialista-da-oms-elogia-o-trabalho-da-fundacentro 
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https://www.hse.gov.uk/pubns/guidance/index.htm 

OUTROS RISCOS 

OUTROS SERVIÇOS 

OUTRAS OPERAÇÕES 

https://www.hse.gov.uk/pubns/books/hsg272.htm 

NANOMATERIAIS 
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https://doi.org/10.1016/j.impact.2016.04.002 

https://www.anses.fr/en/system/files/AP2008sa0407RaEN.pdf 

NANOMATERIAIS 

https://www.hse.gov.uk/pubns/guidance/aseries.htm 

ASBESTOS 
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http://www.ilo.int/legacy/english/protection/safework/ctrl_banding/index.htm 

OUTROS SITES 

Lembrar 

sempre que 

SOBANE; ICCT instrumentos dentre muitos outros 

ambiente de trabalho múltiplos perigos/fatores de 
risco 

avaliação/gerenciamento processo contínuo 

Ferramentas devem ser utilizadas como parte 
integrante de um PROGRAMA ABRANGENTE DE 
GERENCIAMENTO (PREVENÇÃO E CONTROLE) DE RISCOS 
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