
Secretaria Máquina/Operação Modelo da máquina Prefixo Parecer Medidas Coletivas Medidas Administrativas Medidas Individuais

SEMA Trator de esteira D6N XL 290
Acima do nível de 

ação

Operar a máquina com a cabine 

fechada (portas e janelas); 

Substituir vidros quebrados, se 

houver; Instalar borrachas de 

vedação ou substituir as 

danificadas; Instalar ou garantir o 

funcionamento do sistema de ar 

condicionado; Lubrificar o veículo 

periodicamente; Instalar 

escapamento silencioso;

Capacitação periódica sobre PCA; 

Manter distância de segurança 

durante o abastecimento da máquina 

pelo caminhão comboio; Manter 

rádio desligado durante a operação 

da máquina; Gestão de 

fornecimento, fiscalização de uso, 

higienização e conservação de EPI;

Utilização do EPI durante a 

operação da máquina

SEMA Caminhão comboio Ford 1717 295
Acima do nível de 

ação

Manter vidros e vedações íntegros; 

Realizar lubrificação e manutenção 

periódica do veículo garantindo seu 

pleno funcionamento; Abastecer 

e/ou lubrificar máquinas e/ou 

caminhões quando estes estiverem 

desligados.

Capacitação periódica sobre PCA; 

Manter distância de segurança 

durante o abastecimento da máquina 

pelo caminhão comboio; Manter 

rádio desligado durante a operação 

da máquina; Gestão de 

fornecimento, fiscalização de uso, 

higienização e conservação de EPI;

Utilização do EPI durante 

procedimentos que exijam o 

funcionamento do compressor;

SEMA Pá carregadeira CAT 938G 250
Acima do nível de 

ação

Operar a máquina com a cabine 

fechada (portas e janelas); 

Substituir vidros quebrados, se 

houver; Instalar borrachas de 

vedação ou substituir as 

danificadas; Instalar ou garantir o 

funcionamento do sistema de ar 

condicionado; Lubrificar o veículo 

periodicamente; Instalar 

escapamento silencioso;

Capacitação periódica sobre PCA; 

Manter distância de segurança 

durante o abastecimento da máquina 

pelo caminhão comboio; Manter 

rádio desligado durantea a operação 

da máquina; Gestão de 

fornecimento, fiscalização de uso, 

higienização e conservação de EPI;

Utilização do EPI durante a 

operação da máquina

SEMA Rolo compactador BOMAG BW 212 D40 294
Acima do nível de 

ação

Instalar cabine fechada; Instalar 

sistema de ar condicionado; Operar 

a máquina com a cabine fechada 

(portas e janelas); Instalar sistema 

de ar condicionado; Lubrificar o 

veículo periodicamente; Instalar 

escapamento silencioso;

Capacitação periódica sobre PCA; 

Manter distância de segurança 

durante o abastecimento da máquina 

pelo caminhão comboio; Gestão de 

fornecimento, fiscalização de uso, 

higienização e conservação de EPI;

Utilização do EPI durante a 

operação da máquina

MEDIDAS DE CONTROLE



SEMA Carpintaria - -
Acima dos limites de 

tolerância

Substituir ferramentas e 

equipamentos antigos por modelos 

mais modernos; Realizar 

manutenção periódica de 

máquinas, equipamentos, 

ferramentas e acessórios, visando 

conservá-los em boas condições de 

uso.

Capacitação periódica sobre PCA; 

Gestão de fornecimento, fiscalização 

de uso e higienização e conservação 

de EPI; Reduzir tempo de exposição; 

Realizar pausas e intervalos em 

locais de conforto acústico;

Utilização do EPI durante a jornada 

laboral, especialmente durante o 

uso  de ferramentas e/ou 

equipamentos geradores de ruído 

(serra circular, serra manual, serra 

de fita, tupia, desengrossadeira, 

lixadeira, martelo, marreta)

SEMA Oficina de Solda - -
Acima dos limites de 

tolerância

Substituir equipamentos antigos 

por modelos menos ruidosos; 

Realizar manutenção periódica dos 

equipamentos visando conservar as 

boas condições de motores de 

máquinas e equipamentos e 

acessórios;

Capacitação periódica sobre PCA; 

Gestão de fornecimento, fiscalização 

de uso e higienização e conservação 

de EPI; Reduzir tempo de exposição; 

Realizar pausas e intervalos em 

locais de conforto acústico;

Utilização do EPI durante a jornada 

laboral, especialmente durante o 

uso de ferramentas geradoras de 

ruído (serras, lixadeiras, 

esmerilhadeiras, tupia, martelo, 

marreta)

SEMUTRI Borracharia - -
Acima dos limites de 

tolerância

Substituir ferramentas e 

equipamentos antigos por modelos 

menos ruidosos; Realizar 

manutenção periódica de 

máquinas, equipamentos, 

ferramentas, compressores e 

acessórios, visando conservá-los 

em boas condições de uso; 

Instalação de silenciadores em 

sistemas de ar comprimido, 

compressores, bicos de saída de ar, 

válvulas pneumáticas;

Capacitação periódica sobre PCA; 

Realizar pausas e intervalos em 

locais de conforto acústico; Gestão 

de fornecimento, fiscalização de uso, 

higienização e conservação de EPI;

Utilização do EPI durante a jornada 

laboral, especialmente durante o 

uso de ferramentas e/ou 

equipamentos geradores de ruído 

(assentador de talão, tupia, 

parafusadeira pneumática, 

compressor do munk, ar 

comprimido, martelo, marreta)

SEMUTRI Lavagem automática de veículos - -
Acima dos limites de 

tolerância

Distanciar-se do compressor do 

sistema de ar comprimido do Posto 

de Serviços durante pausas e 

intervalos; Distanciar-se do 

compressor do Lavador Automático 

enquanto este estiver em uso; 

Instalação de silenciadores em 

sistemas de ar comprimido, 

compressores, bicos de saída de ar, 

válvulas pneumáticas;

Capacitação periódica sobre PCA; 

Realizar pausas e intervalos em 

locais de conforto acústico; Gestão 

de fornecimento, fiscalização de uso, 

higienização e conservação de EPI;

Utilização do EPI durante a jornada 

laboral, especialmente drante o 

funcionamento do lavador 

automático

SEMUTRI Oficina de Caminhões - -
Acima do nível de 

ação

Substituir equipamentos antigos 

por modelos menos ruidosos; 

Realizar manutenção periódica dos 

equipamentos visando conservar as 

boas condições de motores e 

acessórios;

Capacitação periódica sobre PCA;  

Gestão de fornecimento, fiscalização 

de uso, higienização e conservação 

de EPI;

Utilização do EPI durante o uso de 

ferramentas, máquinas ou 

equipamentos geradores de ruído; 

Utilização de EPI durante testes de 

veículos;



SEMUTRI Oficina de Tratores - -
Acima dos limites de 

tolerância

Substituir equipamentos antigos 

por modelos menos ruidosos; 

Realizar manutenção periódica dos 

equipamentos visando conservar as 

boas condições de motores e 

acessórios;

Capacitação periódica sobre PCA;  

Gestão de fornecimento, fiscalização 

de uso, higienização e conservação 

de EPI;

Utilização do EPI durante a jornada 

laboral, especialmente durante o 

uso de ferramentas, máquinas ou 

equipamentos geradores de ruído; 

Utilização de EPI durante testes de 

veículos;

SEMUTRI Oficina de Veículo Leve - -
Acima do nível de 

ação

Substituir equipamentos antigos 

por modelos menos ruidosos; 

Realizar manutenção periódica dos 

equipamentos visando conservar as 

boas condições de motores e 

acessórios;

Capacitação periódica sobre PCA;  

Gestão de fornecimento, fiscalização 

de uso, higienização e conservação 

de EPI;

Utilização do EPI durante o uso de 

ferramentas, máquinas ou 

equipamentos geradores de ruído; 

Utilização de EPI durante testes de 

veículos;

SEMUTRI Caminhão Munck - 529
Acima do nível de 

ação

Manter vidros e vedações íntegros; 

Realizar lubrificação e manutenção 

periódica do veículo garantindo seu 

pleno funcionamento.

Capacitação periódica sobre PCA; 

Gestão de fornecimento, fiscalização 

de uso, higienização e conservação 

de EPI;

Utilização do EPI durante 

procedimentos que exijam o 

funcionamento do compressor e 

durante a montagem do 

equipamento

SEDEMA Oficina de Solda - -
Acima dos limites de 

tolerância

Substituir equipamentos antigos 

por modelos menos ruidosos; 

Realizar manutenção periódica dos 

equipamentos visando conservar as 

boas condições de motores de 

máquinas e equipamentos e 

acessórios;

Capacitação periódica sobre PCA; 

Gestão de fornecimento, fiscalização 

de uso e higienização e conservação 

de EPI; Reduzir tempo de exposição; 

Realizar pausas e intervalos em 

locais de conforto acústico;

Utilização do EPI durante a jornada 

laboral, especialmente durante o 

uso de ferramentas geradoras de 

ruído (serras, lixadeiras, 

esmerilhadeiras, tupia, martelo, 

marreta)

SEMOB Pá carregadeira John Deere 624K II 166
Acima do nível de 

ação

Operar a máquina com a cabine 

fechada (portas e janelas); 

Substituir vidros quebrados, se 

houver; Instalar ou garantir o 

funcionamento do sistema de ar 

condicionado; Instalar borrachas de 

vedação ou substituir as 

danificadas; Lubrificar o veículo 

periodicamente; Instalar 

escapamento silencioso;

Capacitação periódica sobre PCA; 

Manter distância de segurança 

durante o abastecimento da máquina 

pelo caminhão comboio; Manter 

rádio desligado durante a operação 

da máquina; Gestão de 

fornecimento, fiscalização de uso, 

higienização e conservação de EPI;

Utilização do EPI durante a 

operação da máquina

SEMOB Rolo compactador Dynapac 196
Acima dos limites de 

tolerância

Instalar cabine fechada; Instalar 

sistema de ar condicionado; 

Instalar ou garantir o 

funcionamento do sistema de ar 

condicionado; Operar a máquina 

com a cabine fechada (portas e 

janelas); Lubrificar o veículo 

periodicamente; Instalar 

escapamento silencioso;

Capacitação periódica sobre PCA; 

Manter distância de segurança 

durante o abastecimento da máquina 

pelo caminhão comboio; Gestão de 

fornecimento, fiscalização de uso, 

higienização e conservação de EPI;

Utilização do EPI durante a 

operação da máquina



SEMOB Pá carregadeira Caterpillar 966C 174
Acima dos limites de 

tolerância

Operar a máquina com a cabine 

fechada (portas e janelas); 

Substituir vidros quebrados, se 

houver; Instalar borrachas de 

vedação ou substituir as 

danificadas; Instalar ou garantir o 

funcionamento do sistema de ar 

condicionado; Lubrificar o veículo 

periodicamente; Instalar 

escapamento silencioso;

Capacitação periódica sobre PCA; 

Manter distância de segurança 

durante o abastecimento da máquina 

pelo caminhão comboio; Manter 

rádio desligado durante a operação 

da máquina; Gestão de 

fornecimento, fiscalização de uso, 

higienização e conservação de EPI;

Utilização do EPI durante a 

operação da máquina

SEMOB Carpintaria - -
Acima dos limites de 

tolerância

Substituir ferramentas e 

equipamentos antigos por modelos 

mais modernos; Realizar 

manutenção periódica de 

máquinas, equipamentos, 

ferramentas e acessórios, visando 

conservá-los em boas condições de 

uso; 

Capacitação periódica sobre PCA; 

Gestão de fornecimento, fiscalização 

de uso e higienização e conservação 

de EPI; Reduzir tempo de exposição; 

Realizar pausas e intervalos em 

locais de conforto acústico;

Utilização do EPI durante a jornada 

laboral, especialmente durante o 

uso de ferramentas e/ou 

equipamentos geradores de ruído 

(serra circular, serra manual, serra 

de fita, tupia, desengrossadeira, 

lixadeira, martelo, marreta)


