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PREFACIO .a. 

Desde o início da humanidade o ser humano necessitou discipli 

nar sua conduta para atingir seus objetivos. 

Um desses objetivos era viver em grupos, para poder proteger 

seus pertences e a si próprio. 

Quando se forma um grupo, hã necessidade de disciplinar a 

conduta de cada participante, para que o objetivo comum seja atingido,surgm 

do assim normas disciplinares, que muitas vezes são contestadas por eleme£ 

tos participantes, mas são essenciais para o bem estar da comunidade. 

Sendo um grupo social, onde abriga representantes de variadas 

classes trabalhadoras, o CENA não poderia fugir â regra, necessitando portan 

to, ter normas internas para disciplinar a conduta de seus componentes, obJ£ 

tivando servir a comunidade externa, da qual, com nossos familiares, fazemos 

parte. 

Pedimos desculpas aos nossos colegas, se com este trabalho, 

fomos contra o princípio de alguém, mas julgamos que este se faz necessário, 

pois juntos nós temos o objetivo essencial, que é o bem estar nosso e de nos 

sos famiI ia res . 

OS AUTORES 



1. IHTTOOUÇÃO 

O Centro de Energia Nuclear na Agricultura -CENA, através des_ 

te manual do trabalho, vem orientar todos os seus funcionários, no que tange 

as .Vormas de Segurança do Trabalho e Normas Regulamentares Internas. 

2. OBRIGAÇÕES LEGAIS 

2.1. Pi E^»rcsa 

Cabe ã empresa, segundo o Artigo 160 da CLT (Consolidação das 

Leis do Trabalho) instruir seus funcionários sobre as precauções a tomar a 

fim de evitar acidentes do trabalho e colaborar com as autoridades neste 

objetivo. 

2.2. Do Ewpreqado 

Segundo o Artigo 161 da CLT, cabe ao empregado observar, res_ 

peitar e executar as regras de segurança que forem estabelecidas pela em

presa, para cada ocupação; e usar obrigatoriamente os Equipamentos de Prote 

ção Individual e demais meios destinados â sua segurança. 

Para os casos de insubordinação, o Artigo 482, h, da CLT, diz: 

"A inobaervação do empregado quanto as normas de segurança estabelecidas pe_ 

Lz errpresa para sua função, poderá constituir, demissão por justa causa, por 

ato de indisciplina e insubordinação". 

Ainda o Artigo 462, 19 da CLT, diz ao empregado: "Em aaso de 

cctrago ou extravio proposital dos Equipamentos de Proteção Individual", a 

empresa descontará do salário do funcionário, o preço dos equipamentos. 
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3. mams IHTERWAS DO CENA 

A. Acesso aos locais de Trabalho 

A.l. Será obrigatório o uso de crachá para os estagiários, bolsistas, 

visitantes, funcionários e pesquisadores. 

A.2. Só será permitida a entrada de pessoas estranhas com a respectiva 

identificação e conseqüente autorização do funcionário que este 

vier fazer contato. 

B. Circulação de Veículos nas Ruas Internas 

B.l. Só será permitido a entrada de veículos de funcionários e pesqu£ 

sadores com a respectiva identificação. 

B.1.1. Quando parentes de funcionários vierem buscá-los e estív£ 
rem com crianças dentro do veículo, estas deverão aguardar 
dentro dos mesmos. 

B.2. Os veículos deverão ser estacionados nos locais demarcados. 

B.3. A velocidade permitida será de vinte quilômetros/hora. 

B.4. As visitas deverão deixar seus veículos no estacionamento externo. 

B.5. Fora do horário normal de expediente será proibido a entrada de 

veículos, exceção feita â funcionários, estagiários e bolsistas 

que tenham autorização de seus chefes. 

B.6. Os freqüentadores da Sede da Associação dos Funcionários do CENA 

(AFCENA), deverão deixar seus veículos no estacionamento externo. 

B.7. Em caso de entrega de equipamentos ou volumes pesados, será permj_ 

tida a entrada do veículo desde que autorizado pelo funcionário 

responsável pelo recebimento. 

C. Outros 

C l . Será permitida a entrada de funcionários, bolsistas e estagiários 

fora do horário normal de expediente, desde que estes apresentem 

autorização do respectivo responsável pela Seção. 
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C.2. Não ê permitida a realização de festas ou outro tipo de comemora 

ção nas dependências de trabalho ou pátio das seções. 

C.3. Será permitido a realização de festas e outras comemorações nas 

dependências da Sede da Associação Recreativa dos Funcionários do 

CENA (AFCENA). 

C.4. Para funcionários residentes nas casas situadas nas imediações e 

que necessitam usar a entrada do CENA para ter acesso a elas, só 

poderão fazê-lo quando estiverem portando uma identificação que 

será fornecido por este Centro; e sendo proibido o acesso de OIJ 

trás pessoas pela entrada do CENA. 

D. ATRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS DOS VIGILANTES 

D.I. Recebimento de jornais e volumes, e encaminhamento aos seus deseja 

natários. 

D.2. Preenchimento de cartão de visita. 

D.3. Só será permitida a saída de funcionários com autorização de seus 

superiores imediatos. 

D.4. Atendimento de telefonemas fora do horário de expediente. 

D.5. Responsável por toda documentação da portaria no seu horário de 

trabalho. 

D.6. Entrega e recebimento de crachás. 

D.7. Registrar entrada e saída de funcionários, bolsistas e estagiá

rios fora do horário de expediente. 

D.8. Após as vinte e duas horas, fechar o portão de entrada. 

D.9. Juntamente com o auxiliar de porteiro, restabelecer a energia elé_ 

trica quando houver queda e registrar a parada. 



0.10. Vigiar as dependências do CENA, registrando as irregularidades. 

0.11. Orientar os visitantes aos departamentos desejados. 

0.12. Orientar estacionamento de veTculos. 

0.13. Qualquer atividade não citada nos itens anteriores, poderá ser 

executada, desde que autorizada pelo responsável pela guarda. 
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4. HORHAS ESPECÍFICAS DE PROTEÇÃO RADIOLOGIC* 

4.1. Nenhum trabalhador deve ser exposto â radiação sem que: 

a) seja necessário; 

b) tenha conhecimento dos riscos radioiógicos associados ao seu tra

balho; 

c) esteja adequadamente treinado para o desempenho seguro das suas 

funções. 

h.2. 0 trabalhador deve executar as suas atividades em conformidade com 

os requisitos e exigências dos regulamentos de radioproteção estabe

lecidos pela Direção. 

k.3- 0 trabalhador deve informar ao serviço de radioproteção e aos seus 

supervisores qualquer evento que no seu entender, possa influir nos 

níveis de exposição ou do risco de ocorrência de acidente. 

k.k. Compensações ou privilégios especiais para trabalhadores nao devem, 

em hipótese alguma substituir requisitos aplicáveis das Normas de 

Proteção Radiológica. 

k.5. Profissionais que possam ser ocasionalmente expostos a radiação, de_ 

vem estar sujeitos aos requisitos aplicáveis das Normas de Proteção 

Radiológi ca. 

4.6. Não é permitido menores de 18 (dezoito) anos, trabalhar com fontes 

radioativas, nem próximos a elas. 

k.~J. Não ê permitido gestantes trabalharem em áreas sujeitas ã radiações. 

4.8. Estudantes e estagiários maiores de dezoito anos cujas atividades 

não envolvam o emprego de radiação, bem como visitantes,não devem re 

ceber por ano, doses superiores aos limites permitidos para indiví

duos do público. 
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V9> Nenhum trabalhador deve desempenhar tarefas contrariamente ao pare 

cer médico. 

*I.IO. Qualquer pessoa que tenha um ferimento abaixo do pulso, protegido ou 

não com bandagem, não deverá trabalhar com substâncias radioativas 

sem o consentimento do médico especializado. 

%.I1. Deve ser proibido o uso de recipientes (vidrarias, etc.) que pos

suam cantos cortantes. Se alguém se cortar com material contaminado, 

deverá imediatamente comunicar o ocorrido ao encarregado da radíopro 

teção que tomará as devidas providências. 

4.12. Pinças e garras deverão ser usadas sempre ao se manipular frascos 

contendo substâncias radioativas, diminuindo dessa maneira, a expo

sição ás mãos. 

4.13. Luvas descartáveis de borracha (cirúrgicas) devem ser usadas durante 

o trabalho com substâncias radioativas para evitar contaminação das 

mãos. Estas luvas devem ser vestidas e tiradas de maneira tal que, 

o lado interno nunca toque o lado externo, evitando uma contaminação 

direta da pele. 0 uso de talco facilita o manuseio destas luvas. 

%.H. Tão logo cesse o risco de contaminação da pele deve-se remover as l_u 

vas, porque elas constituem uma fonte de contaminação de vidrarias e 

equi pamentos. 

4.15. Cuidados devem ser tomados para evitar contaminação de objetos como 

interruptor de luz, torneiras, maçanetas de portas, etc, ao manu

seá-los com as luvas. Nestes casos, as luvas devem ser retiradas ou 

então devem ser usadas com um material não contaminado e descartável 

(papel absorvente), interpondo-o entre o objeto e as luvas. 0 mate

rial utilizado deve ser desca-tado como resíduo radioativo e as lu

vas, quando contaminadas, também devem ser descartadas como resíduos 

radioativos. 
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%.It. Cada pessoa deve possuir UM avental próprio da laboratório, fechado 

no colarinho. Este avental deve ser usado soaente no espaço onde es_ 

tão sendo realizados os experimentos coa isôtopos radioativos e não 

ser usado em outros laboratórios ou salas. 

%.17- Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva deverão ser utiliza

dos ao se manipular fontes radioativas. 

%.l8. Instrumentos operados com a boca, por exemplo: pi petas,não devem ser 

usados ou mesmo estar presentes nos laboratórios onde são usados ra

dioisotopes. Nestes laboratórios devem ser usadas, neste caso 

pró-pipetas apropriadas, preferencialmente descartáveis. 

h. 19- Solda, banho de bronze, confecções de frascos de vidro por sopro, 

etc, não são permitidas em locais onde se manipulam substâncias ra

dioativas. 

%.20. Os seguintes itens são proibidos em locais de trabalho contendo fon

tes radioativas não seladas: 

a) alimentos ou bebidas; 

b) cigarros; 

c) bolsas em geral; 

d) baton ou qualquer outro cosmético; 

e) lenços, exceto os descartáveis; 

f) talheres, copos, para alimentação. 

4.21. Deve-se providenciar o uso de papel toalha e lenços descartáveis ou 

equivalentes. No local de trabalho devem ser colocados recipientes 

especiais par» receber papéis, lenços, etc, contaminados e que se

rão tratados como resíduos radioativos, o recipiente deve estar cla

ramente sinalizado, com etiquetas de material radioativo para dis

tingui-lo de lixos comuns. Para cada radioisótopo utilizado deverá 

ser preparado um recipiente, forrando-o com um saco plástico que re

ceberá os resíduos radioativos sólidos. 
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4.22. Nas áreas onoe há radiação deve-se colocar sinais ou etiquetas indi

cando a sua existência e se possível os níveis de radiação no local. 

Estas etiquetas poderão ser conseguidas junto ao serviço de prote 

ção radiolôgica, que controlará a distribuição. 

4.23. E proibido a adição de símbolos indicativos de material radioativo, 

em móveis e objetos que não apresentem contaminação. 

4.24. t proibido a adição de material radioativo em móveis e objetos de 

uso doméstico ou pessoal. 

4.25. Todas as fontes radioativas devem possuir etiquetas informando clara 

mente sua atividade, a data em que foi medida essa atividade e a na

tureza da fonte. í necessário também, incluir o nome da pessoa res

ponsável pela fonte. Para efeito desta norma, fonte radioativa é t£ 

do material que emite radiação ionizante. 

4.26. Quando não estão sendo utilizadas, as fontes radioativas, assim como 

suas embalagens, não podem ser estocadas nos laboratórios. Elas de

vem ser guardadas num local de armazenagem apropriado para essa fina 

1 idade. No CENA, o único local adequado para armazenamento é o depó 

sito de material radioativo, sob a responsabilidade do SESMT. 

4.27- No caso de haver contaminação do local de trabalho com substâncias 

radioativas líquidas, as primeiras providências,a serem tomadas são: 

a) colocar um material absorvente descartável (mata-borrão,papel tO£ 

lha, etc.) sobre o contamínante. 

b) cercar a área contaminada (fechar o laboratório, se for o caso). 

c) desligar a exaustão (se esta existir). 

d) comunicar o fato ao encarregado da radioproteção, no caso o 

SESMT/CENA. 

4.28. Ao final de todo trabalho, deve-se verificar com um aparelho portá

til, se há alguma contaminação no ambiente (chão, paredes, bancadas, 

equipamentos, etc). 
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4.29. As mãos devem ser lavadas cuidadosamente antes de sair da área con

trolada. Atenção especial deverá ser dada às unhas, ao vão entre os 

dedos e no dorso das mãos. 

4.30. Antes de sair da área controlada, deve-se monitorar as mãos, roupas, 

sapatos e sempre que o especialista em radioproteção recomendar, de_ 

ve-se tomar banho. 

4.31• Antes de descartar qualquer rejeito radioativo, deve-se consultar o 

especialista em radioproteção, no caso o SESMT/CENA. 

4.3?» Todo trabalho com material radioativo deve ser feito de acordo com 

um plano pré-estabelecido. Para qualquer desvio desse plano deve 

ser feito uma avaliação dos perigos envolvidos. 

4.33- Devem ser preparadas e divulgadas instruções apropriadas. A equipe 

envolvida deve ter um completo conhecimento delas. 

4.34. 0 local onde se realizará trabalhos com material radioativo.deve ser 

previamente preparado e isolado de áreas onde há fluxo de pessoas 

que não estejam envolvidas em tais trabalhos. 

4.35. Pessoas não envolvidas nos trabalhos com material radioativo, não d£ 

vem circular nas áreas reservadas para tais eventos. 
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5. NORMAS ESPECIFICAS PARA TRABALHOS EM LABORATÓRIOS COM PRODUTOS QUÍMICOS 

5.1. Em princípio, desconfiar de tudo, não tocar em aparelhos desconhece 

dos, não manipular reagentes de cujas qualidades não se esteja abso

lutamente ciente. Verificar antes de qualquer operação, a montagem 

do aparelho. 

5.2. Não trabalhar encostado no balcão ou mesa de trabalho. Recomenda-se 

o uso de guarda-pó ou avental, que encubra o corpo. 

5.3. Não respirar qualquer gás ou vapor produzidos em reações. Nunca lê  

var tubos ou frascos ao nariz para cheirar e não fazer provas de odor 

com fortes aspirações. 

5-4. Não aquecer bruscamente qualquer substância sólida ou líquida. 

5-5- Nunca se descuidar de um aparelho em funcionamento. 

5.6. Ter o máximo cuidado com as torneiras.de gás do laboratório. 

5.7- Nunca servir-se de um frasco de reagentes sem antes ler cuidadosamen 

te o rótulo. 

5.8. Evite contatos com produtos desconhecidos. 

5.9. Não retorne os produtos químicos aos recipientes primitivos, mesmo 

que não tenham sido usados; coloque os sólidos em um recipiente espe_ 

ciai, como resíduos químicos. Os líquidos quando não forem inflamá-

veis devem ser despejados nas pias com bastante água corrente. Os m 

flamáveis devem ser colocados em um recipiente a prova de fogo, que 

será esvaziado todo final de jornada de trabalho, em local ao ar li

vre e queimados, quando estiverem dentro dos níveis permitidos. 

5.10. Utilizar capelas quando houver desprendimento de poeira, gases tóxi

cos, irritantes ou de cheiro desagradável. 

http://torneiras.de
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5.11. Nunca realize experiências sem prévio estudo e planejamento. Antes 

de proceder uma reação da qual não saiba totalmente os resultados, 

faça uma em menor escala, na capela. 

5.12. Trabalhar longe de chamas quando manipular inflamãveis. 

5-13- Quando aquecer um iTquido num tubo de ensaio, segurá-lo com pinça 

de madeira e nunca manter a boca do frasco contra o rosto ou de al

guém próximo. Manter o tubo em movimento. 

5.1*1. Nunca trabalhe no laboratório sem estar junto com um outro colega de 

serviço. Trabalhos perigosos necessitam de pelo menos duas pessoas. 

5.15. Trabalhar sempre em ambiente ventilado e bem iluminado. 

5.16. Manter o lugar onde trabalhar sempre limpo, evitando acúmulo e desojr 

dem de material. 

5-17- Quando diluir ácidos concentrados, deve-se adicionar o ácido â água 

pelas paredes do vaso, e aos poucos agitando com bastonete. Nunca 

despejar água ao ácido, pois ocorrerá reação violenta, com conseqüên 

cias desagradáveis. 

5.18. Não pipete líquidos cáusticos ou venenosos com a boca. Use apare

lhos apropriados. 

5.19. Localize os extintores de incêndio e familiarize-se com o seu uso. 

5.20. Tenha completa consciência da localização do chuveiro de emergência, 

dos extintores e dos lavadores de olhos e saiba como usá-los correta 

mente. 

5.21. Certifique-se do bom funrionamento dos chuveiros de emergência. 

5.22. Não fume nos laboratórios. 

5.23. Não jogue nenhum material sólido na pia ou nos ralos. 
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5-2%. É obrigatório o uso do guarda-pó nos trabalhos de laboratório. 

5.25. Antes de manipular ácidos, produtos cáusticos e tóxicos, equipe-se 

com luvas, aventais, máscaras, protetores faciais e óculos de segu 

rança apropriados. 

5.26. Nos trabalhos onde houver necessidade de montagem de aparelhos de v_̂  

dro, proteja as mãos com luvas apropriadas, não use tubos de vidro 

com bordas cortantes, não pressione o vidro, lubrifique os encaixes 

dos tubos e rolhas. 

5.27. Para operação de muflas é obrigatório o uso de luvas de amianto ca

no longo e pinça longa para manipulação no interior desta. 

5.28. Trabalhe sempre com os Equipamentos de Proteção Individual adequados. 

Não deixe que pessoas que não estejam relacionadas com o evento per_ 

maneçam nos locais onde eles se realizam, assim estará evitando que 

essas pessoas corram riscos de acidentes. 

5.29. Ao trabalhar com aparelhos que funcionam por meio de tração por cor

reias e polias (como agitadores), ao engatar ou retirar as mesmas, 

0 eixo motriz deve estar desligado. 

5.30. Ao se retirar do laboratório, verifique se não há torneiras (água ou 

gás) abertas, desligue todos os aparelhos, deixe todo o equipamento 

1 impo e lave as mãos. 

5.31» Não armazene líquidos inflamáveis nos laboratórios. 

5.32. Os recipientes de gases devem ser localizados em áreas do laborató

rio, onde exista ventilação farta, ou exaustão. Os cilindros devem 

permanecer sempre na posição vertical e em suportes, para não tombar. 

5.33- Os produtos químicos devem ser armazenados de acordo com as Normas 

de Armazenamento de Produtos Químicos, abaixo relacionadas: 
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5.33.1. Produtos Químicos e» Geral 

• Os depósitos de produtos químicos agressivos devem ser lc> 

calizados de forma que, em caso de acidentes ou vazamento, 

os efeitos tóxicos desses produtos não prejudiquem a saúde 

dos que trabalham ou habitam nas proximidades. 

• E exigida uma área de segurança própria em torno do depósj_ 

to, estabelecida de conformidade com o grau de periculosi-

dade do produto. 

• Quando houver despreendimento gasoso, deve existir urc 

exaustor, com comando externo, cuja tiragem será canaliza

da para tanques contendo solução apropriada que, por rea

ção química, neutralize os efeitos dos gases despreendi-

dos. 

• Os prédios de armazenamento devem ser equipados com 

pára-raios nos locais onde ocorram tempestade elétricas e 

ter ventilação adequada. 

• As paredes devem ser de alvenaria ou concreto e os telha

dos de construção leve, sendo porém, permitidas estruturas 

de madei ra. 

• 0 prédio e as estruturas devem ser isentas de infiltração 

de água através do teto, paredes ou assoalhos e mantido 

em perfeitas condições de limpeza. 

• Devem existir hidrantes exteriores ao depósito, convenieji 

temente localizados e providos de mangueira suficientes p£ 

ra atingirem toda a área do depósito. 

• Os produtos armazenados devem ser catalogados e todo o cori 

sumo deve ser anotado. 



5.33.2. Nitratos 

.1*». 

• Os nitratos devem ser armazenados sobre pisos limpos de 

concreto ou sobre estrados metálicos, podendo ser estes de 

madeira, desde que não estejam impregnados com matéria or

gânica. 

• No piso não devem existir drenos, sifões ou poços abertos, 

pelos quais o nitrato possa penetrar. 

• As embalagens contendo o material devem ficar dispostas a 

mais de oitenta centímetros das paredes do depósito. 0 to 

po deve ficar no mínimo a um metro do sistema de cobertura 

do depósito, devendo existir passagenr. principais com uma 

largura não inferior a um metro e vinte centímetros. 

• 0 material deve ser mantido a um metro no mínimo da tubula 

ção de vapor ou água quente, dispositivo de aquecimento, 

fiação elétrica ou chaves de contacto. 

• Os nitratos não podem ser armazenados junto com explosi

vos, substâncias químicas orgânicas, ácidos ou líquidos 

corrosivos, materiais líquidos inflamáveis, combustíveis. 

• Qualquer material derramado deve ser imediatamente recolhj^ 

do, podendo ser reaproveitado, caso não tenha sido contami 

nado com matéria orgânica. 

• Os prédios de armazenamento não devem ter mais de um andar, 

nem possuir subsolos, devendo ser equipados com pãra-raios 

nos locais onde ocorrem tempestades elétricas e ter venti

lação adequada. 

• As paredes devem ser de alvenaria ou concreto e as telhas 

de construção leve, sendo porém, permitidas estruturas de 

madeira. 
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• O prédio deve ser isento de infiltração de água através do 

teto, paredes, ou assoalhos e mantido com perfeita limpe

za. 

• Devem existir hidrantes exteriores ao depósito, bem localĵ  

zados, com mangueiras suficientes para atingirem toda a 

área do depósito. 

5.33.3. Nitroceiulose 

• A Nitroceiulose deve ser acondicionada em tambores ou bar

ris, umedecidas, aproximadamente, com vinte e cinco a tri£ 

ta por cento de álcool ou outro solvente. 

• A manutenção da umidade é necessária pois, quando seca, a 

nitroceiulose é sensível ao choque e pode decompor-se, pro 

vocando explosão. 

• Recomenda-se, que quando retirada do depósito, a nitrocehj 

lose não deve ficar exposta diretamente aos raios solares 

ou ã temperatura superior a 37 C. 

• 0 depósito não deve ter internamente, rede ou instalações 

elétricas. 

• Os alicerces, o piso e as paredes do depósito devem ser 

convenientemente impermeabi1izados. 

• 0 telhado deve ser constituído de material leve e vulnerá 

vel. 

• As portas e janelas devem permitir ventilação adequada. 

• As portas e janelas devem estar voltadas, de preferência 

para a di reção sul. 
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• o depósito deve ser instalado de forma que quaisquer fon

tes de calor, como tubulações de vapor, etc, não possibi

litem o aquecimento do produto armazenado. 

• 0 pessoal que manipulará o produto deve ser o mínimo possí 

vel, devidamente habilitado e conhecedor das regras de se

gurança. 

• Recomenda-se a instalação de um extintor de incêndio no i_n 

terior do depósito. 

5.34. Os recipientes de reagentes não devem ser reutilizados e devem ser 

destruídos ao descartar. 

5.35. Os resíduos químicos só poderão ser lançados na rede de esgoto comum 

ou ao ar livre seguindo-se as Normas da CETESB. 
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6. NORMAS ESPECÍFICAS PARA TRABALHO EM ESCRITÓRIO 

6.1. Nunca use cadeiras ou mesas para arrumação de prateleiras. 

6.2. Não utilize cestos de papel como cinzeiros. 

6.3- As portas dos armários, assim como gavetas de mesas e de arquivos, 

devem permanecer sempre fechadas, apôs retirado ou colocado o mate 

r ial. 

6.4. Evite que os cabos telefônicos e elétricos de ventiladores ou máqui

nas fiquem estendidos pelo chão de modo a provocar acidentes. 

6.5- Não sobrecarregue as tomadas elétricas, ligando vários equipamentos 

no mesmo ei rcui to. 

6.6. As cadeiras e cestos de lixo, devem ser colocados longe das portas 

e corredores, para não causar quedas. 

6.7- Os cigarros devem ser colocados nos cinzeiros e nunca jogados nos 

lixos ou pelas janelas. 

6.8. Não trabalhe em arquivo com mais de uma gaveta aberta. 

6.9- Terminado o período de trabalho, desligue todos os aparelhos elétri

cos, feche todas as portas e janelas. 

6.10. Todo conserto de equipamento é responsabilidade de pessoas especialj_ 

zadas. 
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7. NORMAS ESPECÍFICAS PARA TRABALHO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 

7.1. Todo funcionário deverá usar o Equipamento de Proteção Individual, 

correspondente ao seu serviço ou atividade, conforme estabelecido pe 

segurança do trabalho. 

7.2. Todo funcionário recém admitido deve passar por um processo de trei

namento, antes de iniciar suas atividades normais. 

7-3- 0 pessoal encarregado pela limpeza (faxina) no CENA deverá utilizar 

os Equipamentos de Proteção individual, exigidos para a realização 

de tais tarefas. 

7.4. Nunca fazer a limpeza de laboratórios sem as instruções do devido 

responsável. 

7.5. Quanto da faxina, nunca mexer em frascos com líquido; peça orienta

ção a alguém da área. 

7.6. Ao lavar o chão, usar botas de borracha antí-derrapante; e enxugar 

bem, para evitar quedas. 

7.7- Nenhum equipamento poderá ser instalado sem um prévio planejamento e 

autorização de uma pessoa competente na área. 

7.8. Não é permitido a realização de serviços provisórios (quebra-galhos) 

que ofereçam riscos aos trabalhadores, ao imóvel e ao patrimônio em 

geral. 

7.9> Na oficina, só será permitida a execução de serviços pertinentes ã 

manutenção do CENA. 

7.10. Só poderão ser executados serviços de terceiros na oficina, com auto 

rízação da Administração do CENA. 

7.11. Pessoas estranhas ao quadro de funcionários do serviço de manutenção 

não devem realizar trabalhos no interior da oficina e nem permanecer 

no interior da mesma,sem o consentimento do responsável por esta Se

ção. 
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7-12. E proibido o uso de blusa de manga comprida para trabalhar com: tor

nos, furadeiras, serras, máquinas rotativas. 

7-13- Usar luvas adequadas para lavagem de peças. 

7-1*». Não utilizar ar comprimido para limpeza pessoal. 

7.15- Quando operar serra circular, observar a afiação da serra, e se as 

madeiras contém nó ou prego. 

7-16. Ao cortar madeira na serra circular, não chegar com a mão perto da 

serra. Usar um sarrafo comprido para retirada da sobra de madeira. 

7.17- Os operadores de maçarico e soldadores devem antes de iniciar o ser

viço de corte ou solda de peças, observar se não há nenhum inf1 amá

vel , cabo de força, mangueira de gás, próximo do serviço. 

7.18. Antes de levantar qualquer objeto, analise o peso do mesmo; ao le

vantá-lo, fazer força com os músculos das pernas, permanecendo com 

as costas na vertical. 

7-19- Se o peso for demasiado, peça auxNio a um colega, ou transporte o 

objeto por outro meio (carrinho, e t c ) . 



.20. 

8. NORMS PARA ELIMINAÇÃO DOS ATOS IHSE6UR0S 

8.1. Procure conhecer seu trabalho e esteja sempre alerta. 

8.2. Onde houver riscos, use os Equipamentos de Proteção Individual espe 

cífico. 

8.3. Se os Equipamentos de Proteção Individual forem insuficientes leve 

ao conhecimento do Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho(SESHT) 

para que este providencie o equipamento adequado. 

8.%. Os novos funcionários deverão pedir auxflio aos seus superiores quan 

do necessário, para não sofrer acidentes por falta de conhecimento. 

8.5. Qualquer problema em circuitos ou equipamentos elétricos, deverá ser 

solucionado por pessoa especializada (eletricistas). 

8.6. 0 esforço para levantamento de pesos deverá ser feito com auxílio 

dos músculos das pessoas, sempre mantendo a coluna vertebral na ve£ 

tical. Quando o peso for demasiado, pedir auxílio aos colegas. 

8.7. Ao executar serviços acima do nível do piso, use escada em bom esta

do, e equipamentos indicados, evitando improvisar pilhas de estrados 

ou caixas que poderão ocasionar quedas. 

8.8. As proteções e placas de avisos de segurança não devem ser removidas, 

pois servem para protegê-lo;e a seus colegas. 

8.9. E proibido o uso de anéis, pulseiras, relógios, correntes e colares, 

no exercício de funções perigosas. 
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9. HOWES PAHA USO K EQUIPAMENTOS BE PROTEÇft) IMDIWIPUmL 

"O uso de Equipamento da Proteção Individual ê regulamenta 

do peia portaria nÇ 31J, de £0 -de dezembro de 1369". 

9.1. 0 Equipamento de Proteção individual, i lodo «cio ou dispositivo de 

uso pessoal, destinado a preservar a integridade física do trabalha 

dor (botas, luvas, aventais, máscaras, óculos, etc.) • são forneci

dos gratuitamente pela empresa. 

9.2. Os funcionários devem utilizá-los de forma adequada, quando exigido 

pelo superior, e devem zelar pela sua conservação. 

9.3- A recusa dos empregados em utilizar os Equipamentos de Proteção lndj_ 

vidual poderá importar em demissão por justa causa. 

OBS.: Lembramos que os 'juarda-vós devem ser laoados separadamente sen. jontj 

tos com outras roupas. 
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10. REGRAS DE SEGURANÇA A SEREM OBSERVADAS PELO EMPREGADO 

10.1. Todos os funcionários devem observar as instruções contidas neste 

manuaI. 

10.2. 0 uso dos Equipamentos de Proteção Individual, ê obrigatório, para 

a preservação da sua integridade física. 

10.3. Todos os acidentes ocorridos no local de trabalho ou a serviço da 

empresa, devem ser imediatamente comunicados ao setor de Seguran

ça e Medicina do Trabalho, e devem ser relatados fielmente pelo ac_[ 

dentado e pelas testemunhas. 

10.4. Se existirem condições inseguras nas áreas de trabalho, estas de

vem ser relatadas aos responsáveis do departamento, membros da CIPA 

e setor de Segurança e Medicina do Trabalho. 

10.5. Quando o empregado for iniciar um trabalho, do qual não tenha conhe 

cimento, deverá pedir instruções ao seu superior imediato. 

10.6. São proibidas brincadeiras e correrias no local de trabalho. 

10.7- Respeite os locais onde é Pro Tb ido Fumar, assim como todas as pla

cas de sinalização. 

10.8. Todos os empregados designados pela chefia, são obrigados a partic^ 

par de palestras, treinamentos, projeção de filmes, etc, relativos 

ã segurança. 

10.9. É proibido o trânsito de pessoas pelas áreas de laboratório que se

jam estranhas a estas. 

10.10. Não utilizar-se de bebidas alcoólicas no local de trabalho e/ou ho

rário de expediente. 

10.11, A inobservância ãs normas de segurança poderão acarretar medidas 

díscípl inares, tais como: advertências, suspensão e demissões. 
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11. REGRAS DE SEGURANÇA A SEREH OBSERVADAS PELO RESPONSÁVEL PELA SEÇÃO 

11.1. Estes deverão instruir seus funcionários, até estarem aptos para 

executar o trabalho. 

11.2. Deverão procurar corrigir as condições inseguras nas respectivas 

áreas de trabalho. 

11.3- Deverão constantemente orientar e fiscalizar o uso de Equipamentos 

de Proteção Individual dos seus subordinados, conforme instrução de 

segurança do trabalho. 

11.k. Consultar o setor de Segurança e Medicina do Trabalho, quanto ã pos_ 

síveís problemas de segurança com sua área. 

11.5. Os elementos de chefia, são os responsáveis pela segurança de seus 

subordinados. 
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