Análise de Risco da Central de Provas e Biometrias do
Ciretran de Vitória - ES
Local: Av. Carlos Moreira Lima, Nº135, Bento Ferreira, Vitória - ES
Data: 07/04/2015
Motivo da análise de risco: Identificar, tratar e bloquear os riscos ocupacionais de acordo
com as normas de Segurança e Medicina do Trabalho.

Descrição da Edificação

A edificação possui três (03) andares: O primeiro com rampa de acessibilidade, salão de
atendimento, quatro (04) banheiros sendo dois (02) deles com acessibilidade.
Segundo andar: copa e três (03) salas.
Terceiro andar: Espaço desativado sem iluminação com grande quantidade de objetos
quebrados como postas, equipamentos elétricos entre outros.

NR 08 EDIFICAÇÔES

Esta Norma Regulamentadora estabelece requisitos técnicos mínimos que devem ser
observados nas edificações, para garantir segurança e conforto aos que nelas trabalham.
Proteção Contra Intempéries
As partes externas, bem como todas as que separem unidades autônomas de uma
edificação, ainda que não acompanhem suas estruturas, devem obrigatoriamente
observar as normas técnicas oficiais relativas à resistência ao fogo, isolamento térmico,
isolamento e condicionamento acústico, resistência estrutural e impermeabilizante.
Os pisos e as paredes dos locais de trabalho devem ser sempre que necessário,
impermeabilizados e protegidos contra a umidade.
As coberturas dos locais de trabalho devem assegurar proteção contra chuvas.
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Foto 01- telhado quebrado no 3º andar causando infiltrações.

Foto 02- buracos na edificação.
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Foto 03- buraco na parede do 3ºandar.

Foto 04- vários equipamentos sucateados no 3º andar.
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Foto 05- marca de infiltração na sala de prova característico de nascente de água.

Foto 06- marca de infiltração no 2º andar característico de água de chuva.
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Foto 07- telhado danificado provoca desabamento do forro de gesso.

NR 24 CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO.

- Não serão permitidos aparelhos sanitários que apresentem defeitos ou soluções de
continuidade que possam acarretar infiltrações ou acidentes.
- As empresas urbanas e rurais, que possuem empregados regidos pela CLT, e os
órgãos governamentais, devem oferecer a seus funcionários condições de conforto e
higiene que garantam refeições adequadas por ocasião dos intervalos previstos na
jornada de trabalho.
- A empresa deverá orientar os trabalhadores sobre a importância das refeições
adequadas e hábitos saudáveis.
- Na hipótese de o trabalhador trazer a própria alimentação, a empresa deve garantir
condições de conservação e higiene adequada e os meios para o aquecimento em local
próximo ao destinado às refeições.
- As instalações sanitárias deverão ser separadas por sexo, os locais onde se
encontrarem instalações sanitárias deverão ser submetidas a processo permanente de
higienização, de sorte que sejam mantidas limpas e desprovidas de quaisquer odores,
durante toda a jornada de trabalho.
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- Os sindicatos de trabalhadores, que tiverem conhecimento de irregularidades quanto
ao cumprimento desta norma, poderão denunciá-las ao Ministério do Trabalho e
solicitar a fiscalização dos respectivos órgãos regionais.

Foto 08 – banheiro de acessibilidade danificado.
NR 10 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETTRICIDADE.

Esta Norma Regulamentadora, estabelece os requisitos e condições mínimas
objetivando á implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma
a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente,
interajam em instalação elétricas.
Esta NR se aplica às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo
as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações
elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades, observando-se as
normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou
omissão destas as normas internacionais cabíveis.
- As instalações elétricas devem ser construídas, montadas, operadas, reformadas,
ampliadas, reparadas e inspecionadas de forma a garantir a segurança e a saúde dos
trabalhadores e dos usuários.
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- 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.
- As áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos devem ser dotadas de
proteção contra incêndio e explosão conforme dispõe esta NR.
- Nas instalações e serviços em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de
segurança, destinada à advertência e à identificação.
- A responsabilidade quanto ao cumprimento desta NR são solidárias aos dirigentes,
contratantes e contratadas envolvidas.
- Os trabalhadores devem interromper suas tarefas exercendo o direito de recusa,
sempre que constatarem evidências de riscos graves e iminentes para sua segurança e
saúde ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior
hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis.
- Na ocorrência do não cumprimento das normas constantes nesta NR, o Ministério do
Trabalho e Emprego adotará as providências estabelecidas nesta NR.

Anomalias Encontradas na Edificação

1- Banheiro de acessibilidade danificado no primeiro andar.
2- Marca de infiltração na parede da sala de provas característico de nascente de água.
3- Exposição de cabos elétricos na lateral da edificação, deixando vulneráveis a furto.
4- Constantemente ocorrem picos de energia e desativação de ar condicionado.
5- Várias marcas de infiltrações de chuva no segundo andar.
6- Telhado danificado.
7- Falta de equipamentos de combate ao fogo entre outros.
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Foto 09 – Os cabos elétricos são constantemente furtados deixando servidores e
usuários sem energia por longo período.
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Conclusão do profissional de Segurança e Medicina do Trabalho responsável pela
análise técnica.

No dia 07/04/2015, foi feita uma inspeção técnica de Segurança e Medicina do Trabalho
nas instalações da Central de Provas e Biometria do CIRETRAN para analisar os
riscos físicos, ergonômicos e de acidente no local para uma possível acomodação dos
servidores do CIRETRAN de Vitória nesta edificação em questão.
Vale ressaltar que esta inspeção in loco foi baseada nas normas regulamentadoras de
Segurança e Medicina do Trabalho, a fim de proporcionar melhores condições de
trabalho para os servidores.
Este trabalho teve como objetivo avaliar os diversos riscos ocupacionais, para apontar
as inconformidades e buscar soluções adequadas.
A edificação foi construída em declive em local de boa arborização que possivelmente
foi edificada sobre nascente de água que causam infiltrações de paredes que estão em
contato direto com as camadas do solo, outras marcas de infiltrações foram
encontradas no forro de gesso devido danificação do telhado.
O cabo elétrico que alimenta a edificação está exposto causando furtos, quedas de
energia, desativação dos aparelhos elétricos e muitos incómodos para servidores e
usuários.
De acordo com as normas de Segurança e Medicina do Trabalho não se pode analisar
somente a localização da edificação, existem outros riscos ambientais importantes para
a saúde do trabalhador.
Assim, considerando a intenção da Direção do DETRAN-ES em instalar no imóvel em
questão as atividades da Ciretran de Vitória, considero inviável tal procedimento sem
que antes estejam sanados os problemas ora preliminarmente constatados.

Vitória- ES 09 de Abril de 2015.

_________________________
Técnico de Segurança no Trabalho
Alysson Mário C. Leopoldo
Reg. MTE nº ES/0027391
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