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somos as pessoas pelas quais esperávamos. 
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RESUMO 

 

Esta monografia tem como objetivo apresentar um laudo de insalubridade em estudo 

de caso com atividades que envolvam óleos minerais e graxas, bem como a 

comparação de um laudo de insalubridade com um de Aposentadoria Especial de 

acordo com o Código de Processo Civil – CPC. As normas regulamentadoras 

nacionais são antigas e não constam todos os agentes nocivos que afetam a saúde 

do trabalhador, o profissional do ramo da Segurança do Trabalho deve estar atento 

as normas internacionais, como as NHO’s e a ACGIH, que possuem um número maior 

de agentes. O desenvolvimento do trabalho, se deu através de uma revisão 

bibliográfica, sendo a pesquisa do tipo qualitativa, como estabelece o Anexo 13 da 

NR-15, bem como os decretos previdenciários, havendo a inspeção no local. 

  

Palavras-chave: Insalubridade. Aposentadoria Especial. Óleos minerais e graxas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This monograph aims to present an unhealthy report on a case study with activities 

involving mineral oils and greases, as well as the comparison of an unhealthy report 

with a Special Retirement according to the Code of Civil Procedure – CPC. National 

regulatory standards are old and do not include all harmful agents that affect the health 

of the worker, the Occupational Safety professional should be aware of international 

standards, such as NHO's and ACGIH, which have a greater number of agents. The 

development of the work was done through a bibliographical review, being the 

research of the qualitative type, as established in Annex 13 of NR-15, as well as the 

social security decrees, with on-site inspection. 

 

Keywords: Unhealthy. Special Retirement. Mineral oils and greases.  
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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho visa aprofundar o entendimento da diferença entre um 

laudo de insalubridade e um laudo de aposentadoria especial, onde ambos laudos tem 

focos diferentes pois emanam de dispositivos legais distintos e aplicados em alguns 

momentos de forma conjunta. 

A palavra insalubre tem origem no latim (insalubris) e significa “o que faz mal à 

saúde”. O trabalho insalubre, portanto, é aquele que expõe o trabalhador a agentes 

que podem causar danos à sua saúde. A insalubridade não se confunde com a 

periculosidade: enquanto está coloca em risco a vida do trabalhador, aquela coloca 

em risco a saúde do trabalhador. A periculosidade põe em risco a vida do trabalhador, 

podendo, repentinamente, atingi-lo de forma violenta, levando-o à incapacidade, 

invalidez permanente ou até mesmo à morte (CAMISASSA, 2015). 

O laudo de insalubridade, baseia-se na Norma Regulamentadora Nº 15. 

Portanto, a possível caracterização da insalubridade ocorrerá somente se o agente 

estiver inserido na referida norma (SALIBA, 2015). 

Por outro lado, a aposentadoria especial, é uma modalidade de aposentadoria 

por tempo de serviço, diminuído para 15, 20 ou 25 anos em razão das condições de 

trabalho insalubres, periculosas ou penosas. O benefício previdenciário é concedido 

desde que comprovada à efetiva exposição a agentes nocivos. Essa comprovação é 

feita através do PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) que é preenchido pela 

empresa com base no LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho) 

e expedido pelo médico ou engenheiro do trabalho (BARIVIEIRA, 2016). 

A atividade laboral pode representar a maior contribuição para a exposição a 

agentes químicos para as pessoas durante a sua vida. Muitas doenças têm sido 

relacionadas à presença de substâncias nocivas à saúde nos ambientes de trabalho, 

como, por exemplo, asma, alergias e algumas formas de câncer. Diante disso, pode-

se concluir que os riscos associados à exposição aos agentes químicos e a sua 

regulamentação nos locais de trabalho constituem matéria de relevância para a 

pesquisa científica (SCHENK APUD CARRASCO, 2012, p.11). 

O objetivo geral deste trabalho é elaborar um enquadramento para um laudo 

técnico, a partir do acompanhamento de uma perícia em uma Oficina mecânica na 

cidade de Quilombo/SC, demonstrando se o trabalhador que exerce a atividade 
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profissional tem o direito do adicional de Insalubridade ou enquadramento de 

aposentadoria especial. 

Para aprofundar melhor o entendimento realizou-se uma pesquisa bibliográfica 

sobre o tema da Insalubridade e da aposentadoria especial do novo CPC.  O 

acompanhamento de uma perícia técnica, seguida de laudo, em uma Oficina 

mecânica na cidade de Quilombo/SC. Visando identificar os agentes químicos 

encontrados no local periciado, para então elaborar o Laudo Técnico onde se 

apresenta conclusivamente os enquadramentos. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1.1 NR – 15 - Atividades e Operações Insalubres   

 

A Norma Regulamentadora Nº 15 do MTE – Ministério do Trabalho e Emprego, 

define em seus anexos, os agentes insalubres, os limites de tolerância e os critérios 

técnicos para avaliar as atividades insalubres, além dos adicionais quando estes 

forem caracterizados.  

Ainda a NR-15, nos seus anexos 11 e 12, trata dos Limites de Tolerância – LT, 

como sendo a concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a 

natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará danos à saúde do 

trabalhador durante a sua vida laboral. 

Segundo Camisassa (2015), a NR-15 tem por objetivo determinar quais 

atividades deverão ser consideradas insalubres e indicar como essa caracterização 

deve ser feita: se por meio de avaliação qualitativa ou quantitativa. Nos casos em que 

a avaliação quantitativa deva ser realizada, a norma determina os limites de exposição 

ou remete expressamente à adoção dos limites constantes em outras normas. 

 

1.1.2 Insalubridade 

 
Segundo Pantaleão (2019), a insalubridade é definida pela legislação em 

função do grau do agente nocivo, levando em conta ainda o tipo de atividade 

desenvolvida pelo empregado no curso de sua jornada de trabalho, observados os 

limites de tolerância, as taxas de metabolismo e respectivos tempos de exposição 

durante a jornada. 

Ainda segundo o autor, são consideradas insalubres as atividades ou 

operações que por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem o 

empregado a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em 

razão da natureza, da intensidade do agente e o tempo de exposição aos seus efeitos. 

De acordo com o Art. 189 da Consolidação das Leis do Trabalho -CLT, são 

atividades ou operações insalubres: 
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(…) aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, 
exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de 
tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do 
tempo de exposição aos seus efeitos. 
 

A Lei 6.514/77 define as atividades e operações insalubres como aquelas que, 

por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a 

agentes nocivos à saúde, acima dos Limites de Tolerância fixados em razão da 

natureza e intensidade e do tempo de exposição. 

O trabalho em condições de insalubridade, assegura ao trabalhador a 

percepção de adicional incidente sobre o salário mínimo: 

· 40% para insalubridade de grau máximo; 

· 20% para insalubridade de grau médio; 

· 10% para insalubridade de grau mínimo; 

No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas 

considerado o de grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada 

a percepção cumulativa. 

O adicional de insalubridade não é benefício ou bônus pago ao trabalhador e 

tem caráter punitivo para o empregador que expõe seus empregados sem uma 

proteção adequada aos agentes insalubres (químicos, físicos e biológicos) acima dos 

limites de tolerância estabelecidos pela NR-15 (LAZARRI, 2005). 

1.1.3 Aposentadoria Especial 
 

A aposentadoria especial, instituída pela Lei Nº 3.807, de 26 de agosto de 1960, 

é um benefício concedido ao segurado que tenha trabalhado em condições 

prejudiciais à saúde ou à integridade física, devido às suas características peculiares 

de insalubridade, periculosidade ou penosidade. Para ter direito à aposentadoria 

especial, o trabalhador deverá comprovar o tempo de trabalho e sua efetiva exposição 

aos agentes físicos, químicos e biológicos. Trata-se, portanto, de um benefício 

“compensatório” para aquelas pessoas que realizaram atividades em que ficaram 

expostas aos riscos oriundos do trabalho (MORAIS APUD TESSARO, 2016, p. 116). 

Barivieira apud Martinez (2016, p. 13) considera a aposentadoria especial 

como: 
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Uma espécie de serviço devida a segurados que, durante 15, 20 ou 25 anos 
de serviços consecutivos ou não, em uma ou mais empresas, em caráter 
habitual e permanente expuseram-se a agentes nocivos físicos, químicos e 
biológicos, em níveis além da tolerância legal, sem utilização eficaz de EPI 
ou em face de EPC insuficiente, fatos exaustivamente comprovados mediante 
laudos técnicos periciais, emitidos por profissional formalmente habilitado, ou 
perfil profissiográfico, em consonância com dados cadastrais fornecidos pelo 
empregador (DSS8030 e CTPS) ou outra pessoa autorizada para isso. 

 

Tem direito a aposentadoria especial, os trabalhadores que estiverem expostos 

em período integral à insalubridade, não cabendo esse direito aos que trabalham 

parcialmente expostos a agente nocivos, caberá ao segurado comprovar a exposição 

aos agentes químicos, físicos e biológicos (JUNIOR, 2011). 

Ainda segundo o autor, a comprovação de exposição aos agentes nocivos será 

feita por formulário denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), 

preenchido pela empresa ou seu preposto, com base em Laudo Técnico de Condições 

Ambientais de Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de 

segurança do trabalho. 

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é um documento histórico-laboral 

do trabalhador que contém informações detalhadas sobre as suas atividades, 

exposição a agentes nocivos à saúde, resultados de exames médicos e informações 

de caráter administrativo (FUHRMANN, 2012). 

Por outro lado, o recebimento de um adicional de insalubridade, não garante 

que o trabalhador irá aposentar-se em condições especiais. A aposentadoria especial 

só é concedida pelo INSS ao trabalhador que apresenta o PPP, detalhando o agente 

nocivo ao qual o funcionário esteve exposto (BADARI, 2019). 

O decreto utilizado para este enquadramento, depende do período de trabalho, 

podendo ser: 53.831, 83080, 2.172 e por final o que está em vigor, o 3.048. Estes 

enquadramentos devem conter exatamente o que se apresenta em termos de agentes 

nocivos. Caso contrário, não se pode enquadrar o mesmo, além de existir um outro 

componente, que é a habitualidade e permanência, aliada a indissociabilidade do 

agente nas funções exercidas.  

1.1.4 Agentes químicos 
 

Agentes químicos representam substâncias, compostas ou produtos que 

possam penetrar no organismo pela via respiratória ou que, pela sua natureza da 
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atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através 

da pele ou por ingestão. São eles: poeiras, gases, vapores, nevoas, neblinas, 

fumaças, entre outros (HORVALT JÚNIOR apud BARIVIEIRA, 2016, p. 15). 

O anexo 13 da Norma Regulamentadora Nº 15 estabelece a insalubridade, em 

diferentes graduações, para agentes químicos como arsênico, carvão, chumbo, 

cromo, fósforo, hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, mercúrio, silicatos e 

em diferenciação destes, substâncias cancerígenas onde hermetizar o processo é 

requisitado. Havendo inobservância, será considerada de risco grave e iminente ao 

trabalhador (MARINELLI, 2016, p. 24). 

1.1.4.1 Óleos minerais e graxas 
 

Os óleos e graxas podem ser substâncias orgânicas de origem mineral, vegetal 

ou animal. Estas substâncias geralmente são hidrocarbonetos, gorduras, ésteres, 

entre outros. São raramente encontrados em águas naturais, sendo normalmente 

oriundas de despejos e resíduos industriais, esgotos domésticos, efluentes de oficinas 

mecânicas, postos de gasolina, estradas e vias públicas (PEREIRA, 2016). 

Segundo o Manual de Aposentadoria Especial (2018), na avaliação desses 

agentes é necessária inicialmente a caracterização da composição do óleo ou graxa, 

pois a exposição a alguns óleos pode constituir sério risco carcinogênico enquanto a 

outros (altamente refinados, solúveis, com emulsificante) não provocam efeitos 

relevantes. No caso das graxas, o que pode conferir característica carcinogênica a 

elas são os ingredientes do óleo usado para preparar a graxa. 

O Anexo 13 da Norma Regulamentadora Nº15, estabelece o adicional de 

insalubridade de grau máximo (40%) para “manipulação de alcatrão, breu, betume, 

antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras substâncias 

cancerígenas afins”, dentro da categoria “hidrocarbonetos e outros compostos de 

carbono”.  

Todo óleo mineral, em contato com temperaturas elevadas perde a sua 

característica original, portanto, há que se destacar que óleos queimados e óleos 

usados, podem ter adquiridos características carcinogênicas ao longo do processo 

devido a exposição a elevada temperatura (RINALDI, 2017). 

Conforme argumenta o autor, se o teor no óleo for menor que 3% (três por 

cento) não é insalubre e não é cancerígeno. As graxas só terão HPA (hidrocarbonetos 



15 

 

 

poliaromáticos) se houver nelas óleo com IP1acima de 3% (três por cento). É a 

presença dos HPA’s nos óleos minerais que os tornam carcinogênicos. 

O método IP346 mostra uma forte correlação entre a incidência de câncer de 

pele e a extração por DMSO, especificamente quando a quantidade de HPA’s for igual 

ou superior a 3% volume/volume, ou seja: ≤ 3% extrato de DMSO à Não carcinogênico 

≥ 3% extrato de DMSO à carcinogênico (RINALDI, 2012). 

1.1.2.5 Laudo Pericial 
 

Segundo Martins (2018), o laudo pericial é o documento elaborado por um 

profissional especialista na área em questão legalmente habilitado, este chamado de 

perito. Trata de desenvolver e relatar o ocorrido durante a perícia, que por sua vez é 

a análise de determinado caso ou situação. O laudo apresenta conclusões 

fundamentadas relatando o resultado da perícia. 

Sendo uma peça escrita, na qual os peritos expõem, de forma circunstanciada, 

as observações e estudos que fizeram e registraram além das conclusões 

fundamentadas da perícia (HOOG, 2015). 

A prova pericial consiste em exame, vistoria e avaliação, que, de modo geral, 

só são promovidos por profissional habilitado no assunto em que a perícia está 

envolvida. Como o juiz não é conhecedor de todas as técnicas disponíveis, por mais 

culto e inteligente que seja, por não ter os conhecimentos científicos ou técnicos 

necessários, procura então pessoas de sua confiança que entendam a matéria que 

irá julgar (SANTOS, 2017). 

1.1.2.5.1 Laudo Pericial de acordo com o novo CPC 
 

O Novo Código de Processo Civil brasileiro - Lei n. 13.105, de 16 de março de 

2015 - é a lei que regulamenta o processo judicial no Brasil, entrando em vigor a partir 

do dia 18 de março de 2016, que possui por definição delimitar a tramitação 

                                                           
1 IP -  Método IP346, publicado em 1980 pelo Instituto de Petróleo, atualmente Instituto de Energia, 

baseado em Londres, Inglaterra e válido para toda Europa. Este método foi atualizado em 2004 e tem 

por objetivo identificar hidrocarbonetos poliaromáticos (HPA) através da extração por DMSO – 

Dimetilsulfóxido. 
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processual comum na Justiça, incluindo: prazos, recursos, competências, entre 

outros. 

O novo Código de Processo Civil reconhece a importância da prova pericial 

e apresenta grandes inovações para a designação do perito. De acordo com o § 1º 

do artigo 156 do novo CPC, "os peritos serão nomeados entre os profissionais 

legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em 

cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado" (REIS,2015). 

De acordo com o novo CPC (2015) no seu artigo 473 o laudo pericial deverá 

conter: 

 
I – A exposição do objeto da perícia; 
II – A análise técnica ou científica realizada pelo perito; 
III – A indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 
predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 
qual se originou; 
IV – Resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas 
partes e pelo órgão do Ministério Público. 
§ 1o No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem 
simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. 
§ 2o É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como 
emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto 
da perícia. 
§ 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos 
podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, 
obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da 
parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com 
planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos 
necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

 
Conforme relata Reis (2015), o novo CPC prestigia o perito, exige maior 

transparência para a sua indicação e reforça a necessidade do conhecimento técnico 

especializado, tudo em consonância com os princípios da moralidade, publicidade, 

impessoalidade e eficiência, lembrando que o processo judicial, e não mais o juiz, 

passa a ser o verdadeiro destinatário das provas. 
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2. DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 
 

A monografia foi desenvolvida com base em pesquisas bibliográficas, conceitos 

e definições sobre o assunto, buscando literatura específica da área, a fim de dar base 

técnica para o desenvolvimento da pesquisa. Houve também o acompanhamento de 

uma perícia técnica junto ao perito Antônio Pedro Tessaro, em uma Oficina mecânica 

na cidade de Quilombo/SC, para a elaboração de um laudo técnico. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL PERICIADO 

 

O local periciado trata-se de uma Oficina mecânica na cidade de Quilombo/SC. 

Possui como atividade principal o Comércio a varejo de peças e acessórios 

novos para veículos automotores – CNAE - 45.30-7-03.  

A oficina mecânica possui uma estrutura ampla e arejada, conta com dois 

elevadores (para o erguimento de automóveis), esmeril (para utilização em peças), 

local separado para lavar as peças, além da bancada de testes. 

Os trabalhadores exercem as atividades 8 horas por dia, de segunda a sexta-

feira. 

 

Figura 01 - Detalhe geral da empresa de propriedade do autor 

 
Fonte: Tessaro (2019) 
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Figura 02 – Local de Lavação das peças 

 

Fonte: Tessaro (2019) 

 

Figura 03 – Bancada de Testes 

 

Fonte: Tessaro (2019) 
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3.2 FUNÇÃO DOS TRABALHADORES 
 

Os trabalhadores fazem funções gerais, vistorias de rotina e de manutenção 

nos veículos; trocar pneus; carregar baterias automotivas; trocar correias de motores 

de automóveis; troca de fluído de freio; troca de óleo; fazer pequenos reparos em 

peças de automóveis; limpeza de peça de automóveis 

3.3 ENQUADRAMENTO LEGAL DOS AGENTES NOCIVOS 
 

Na atividade de mecânico foram constatados riscos ocupacionais pelo contato 

com graxas e óleos minerais. 

Abaixo fotografias do local periciado, com alguns riscos encontrados: 

 

Figura 04 - Detalhe do local onde as embalagens de óleo são descartadas 

 

Fonte: Tessaro (2019) 
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Figura 05 - Local onde é depositado o óleo que é trocado dos veículos 

 

Fonte: Tessaro (2019) 

 

Figura 06 - Detalhe de um funcionário trocando as rodas e fazendo os consertos 
diversos  

 

Fonte: Tessaro (2019) 
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Figura 07 - Local de esmeril 

 

Fonte: Tessaro (2019) 

 

Figura 08 - Detalhe de um produto usado no processo 

 

Fonte: Tessaro (2019) 
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Figura 09 -  Mão de um trabalhador 

 

Fonte: Tessaro (2019) 

 

Figura 10 - Detalhe do aparelho de solda 

 

Fonte: Tessaro (2019) 
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Figura 11 - Detalhe de um veículo em conserto 

 

Fonte: Tessaro (2019) 

 

Figura 12 - Detalhe de uma graxa usada 

 

Fonte: Tessaro (2019) 



25 

 

 

Figura 13 - Detalhe de uma graxa usada 

 

Fonte: Tessaro (2019) 

 

Figura 14 - Detalhe de uma graxa usada 

 

Fonte: Tessaro (2019) 
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Figura 15 - Detalhe de uma graxa usada 

 

Fonte: Tessaro (2019) 

 

Os produtos químicos utilizados são classificados como solventes orgânicos e 

o componente básico são hidrocarbonetos aromáticos. A toxicidade destes produtos 

está principalmente relacionada com a pele, causando dermatoses de contato. No 

sistema nervoso central produz depressão através de ação narcótica e, em particular 

sobre o órgão hematopoiético, por sua ação depressora da medula óssea. As 

principais vias de absorção são a via respiratória e a cutânea. O quadro clínico é 

distinto para os casos de intoxicação aguda ou crônica que vai depender do tempo de 

exposição. 

As graxas especiais para rolamentos – Figura 13, por exemplo – são uma 

mistura de diversos lubrificantes minerais com diferentes viscosidades e aditivos como 

hidróxido de lítio, ácido esteárico, anticorrosivo e antioxidante. Sendo poucos tóxicas, 

pois apresentam baixa toxicidade dérmica e oral. Sob Condições normais de uso não 

devem apresentam riscos significativos à saúde, apesar de que o contato prolongado 

e repetido com a pele pode causar dermatite. Na tabela abaixo, encontram-se os 

ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: 



27 

 

 

 Nos anexos encontra-se a Ficha de Informações de Segurança de Produtos 

Químicos – FISPQ, da Graxa Azul para Rolamentos. 

 

Tabela 01 – Identificação dos Perigos 

Nome da 
substância 

Nº CAS Classe de perigo Concentração % 

Hidróxido de lítio 1310-65-2 
Corrosiva e 

irritante. 
7,0 – 9,0 

Óleo mineral de 
petróleo 

64742-52-5 
Pouco tóxico e 

perigoso ao meio 
aquático 

90,0 – 92,0 

Fonte: GARIN & CIA LTDA (2015) 

 

Possui uma toxidade oral e dérmica de baixa toxicidade: DL50 > 5000 mg/kg, 

sendo levemente irritante, pois o contato prolongado ou repetido com a pele sem 

limpeza adequada pode obstruir os poros da pele, resultando em distúrbios como acne 

e/ou foliculite. Porém a aspiração não é considerada perigosa.  

Algumas das maneiras de controlar a exposição são as 

luvas de PVC (proteção das mãos), óculos de segurança (proteção dos olhos) e a 

higiene industrial: ventilação adequada - VLE (Local Exaustora) ou VGD (Geral 

Diluidora).  

O laudo realizado nesse trabalho não se enquadrou como aposentadoria 

especial de acordo com a legislação, pois os trabalhadores não desenvolvem uma 

única atividade durante o período da atividade laboral e também pelo decreto 3.048 

não contemplar especificamente em seu diploma legal, os óleos minerais. 

3.4 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL  
 

Como pode-se observar nas figuras 06 e 09, os trabalhadores não utilizam 

equipamentos de proteção, sendo que para a atividade de Mecânico deveria ser 

fornecido alguns equipamentos de proteção individual – EPI como creme protetor, 

luvas nitrílicas, luvas de tecido e óculos de proteção.  

No estudo de caso em questão os trabalhadores relataram que não faziam o 

uso de EPI’S, como luvas de proteção por exemplo, pois segundo relatos prejudicava 

o manuseio das peças durante a manutenção dos veículos, o que demorava na 

execução das atividades. 



28 

 

 

3.5  CONCLUSÕES  
 

As condições para definição de insalubridade nos locais de trabalho ou 

atividades dos trabalhadores estão estabelecidas na legislação federal que considera 

como insalubre as atividades ou operações que se desenvolvem acima dos limites de 

tolerância, no que se refere a ruídos contínuos ou de impacto, calor, radiações não 

ionizantes, vibrações, agentes químicos e poeiras minerais. Considera também para 

as atividades de trabalho sobre pressões hiperbáricas, agentes químicos ou 

biológicos. Considera, ainda, as atividades que através de inspeção no local de 

trabalho verifique o estabelecido em lei no que se refere às radiações não ionizantes, 

frio e umidade. O exercício de trabalho em condições insalubres assegura ao 

trabalhador a percepção de adicional de acordo com a classificação de grau máximo 

(40%), médio (20%) ou mínimo (10%) da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres. 

Pode-se assim concluir que os trabalhadores que exercem a atividade de 

Mecânico fazem jus ao adicional de insalubridade de grau máximo (40%) por 

manipulação de óleos minerais, conforme o Anexo 13 da NR-15 da Portaria Federal 

n.º 3214/1978. Inexiste periculosidade.  

Embora vale ressaltar que o pagamento do adicional de insalubridade não 

exime o empregador de implantar medidas que possam neutralizar e até eliminar os 

agentes insalubres. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O intuito deste trabalho foi apresentar, as diferenças entre os laudos, com 

embasamento nas NR 15, bem como no novo CPC. Sendo comprovado através da 

elaboração de um laudo bem descritivo. 

As normas regulamentadoras nacionais são antigas e não constam todos os 

agentes nocivos que afetam a saúde do trabalhador, o profissional do ramo da 

Segurança do Trabalho deve estar atento as normas internacionais, como as NHO’s 

e a ACGIH, que possuem um número maior de agentes. 

Vale ressaltar, que nem a Insalubridade tampouco a Periculosidade, são 

benefícios aos trabalhadores, são sim uma maneira de “reembolsar/compensar” o 

trabalhador pelos riscos de desenvolver a atividade profissional em um ambiente 

nocivo ou perigoso à saúde. 

A reforma da previdência, quando aprovada, trará novas correntes que 

influenciarão diretamente nas leis do trabalho. Sendo assim, o trabalho fica aberto 

para um novo enfoque que possa contribuir com o tema. 
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Ficha de Informação de Segurança de Produto 
Químico – FISPQ 
 
Produto: Graxa Azul Para Rolamentos 
 
 

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa 
 

Nome do Produto: Graxax Azul 
Empresa: Garin & Cia Ltda. 
Endereço: Rua Ipê, 163 - 06413-680 Barueri(SP) 
Fone: (0xx11) 4161-1600 - Fax: (0xx11) 4161-3924 
e-mail: ultrabond@garinbrasil.com.br 
Site: www.garinbrasil.com.br 
 

 

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 
 

PERIGOS MAIS IMPORTANTES 

- Perigos específicos: Produto pouco tóxico 

EFEITOS DO PRODUTO 

 
- Efeitos adversos à saúde humana: 

Apresenta baixa toxicidade dérmica e oral. 
Sob Condições normais de uso não devem 
apresentar riscos significativos à saúde 

PERIGOS MAIS IMPORTANTES 

- Perigos específicos: Produto pouco tóxico 

EFEITOS DO PRODUTO  

 

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 
 

Classificação do produto: Este produto químico é uma mistura de 
diversos lubrificantes minerais com 
diferentes viscosidades e aditivos como 
hidróxido de lítio, ácido esteárico, 
anticorrosivo e antioxidante. 

Natureza química: Graxa a base de óleos minerais de petróleo 
do tipo parafínico de alta qualidade, 
devidamente refinados, e espessaste a 
base de sabão de lítio. 

 

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: 
 

Nome da 
substância 

Nº CAS Classe de perigo Concentração % 

Hidróxido de lítio 1310-65-2 Corrosiva e 
irritante. 

7,0 – 9,0 

Óleo mineral de 
petróleo 

 
64742-52-5 

Pouco tóxico e 
perigoso ao 

meio aquático 

 
90,0 – 92,0 
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SECÇÃO 4: Primeiros socorros 
 
Informações Gerais Não se espera que seja um perigo à saúde 

quando usado em condições normais. 
Inalação Não deve causar efeitos tóxicos agudos. 

Entretanto, em concentrações no ar acima 
do limite recomendado, poderá provocar 
desconforto ou irritação nas vias 
respiratórias. Se ocorrer irritação ou 
desconforto, remover o acidentado para 
local arejado. Se o efeito persistir, procurar 
auxílio médico. 

Contato com a Pele Não deve causar lesões permanentes, 
podendo provocar leve irritação. O contato 
prolongado e repetido pode provocar 
irritação pela dissolução das gorduras 
naturais protetoras da pele. Lavar com água 
e sabão neutro. Caso a irritação persista ou 
ocorram outras anormalidades, procurar 
auxílio médico. 

Contato com os Olhos Não deve causar lesões permanentes, 
podendo provocar leve irritação. Lavar com 
água corrente por 15 min. Se a irritação 
persistir, procurar auxílio médico. 

Ingestão Não deve causar toxidez aguda por 
ingestão. Entretanto, se ocorrer aspiração 
pelos pulmões, pode causar irritação local 
ou, em casos mais graves, pneumonia de 
origem química. Se a vítima estiver 
consciente, dar água ou leite e procurar 
auxílio médico. Não induzir ao vômito, 
para evitar a aspiração do produto para os 
pulmões. Se a vítima não estiver 
consciente, remover para auxílio médico. 

 

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 
 
Perigos específicos: Produtos de combustão perigosos podem 

incluir: Uma mistura complexa de gases e 
particulados aéreos sólidos e líquidos 
(fumaça). Monóxido de carbono. 
Compostos orgânicos e inorgânicos não 
identificados. 

Meios de Extinção apropriados: Espuma, spray ou névoa de água. Pó 
químico seco, dióxido de carbono, areia ou 
terra podem ser usados somente para 
pequenos incêndios. 

Meios de Extinção Inadequados: Não use água em jato. Risco de 
espalhamento do material em combustão. 

Equipamento de Proteção para 
Bombeiros: 

Para aproximar-se de um incêndio em 
espaço confinado, devem ser utilizados 
equipamentos de proteção apropriados, 
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inclusive equipamento de respiração 
autônomo. 

 
SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

 
Coloque os EPIs - Equipamentos de Proteção Individual indicados. 
Conter o derramamento do produto e isolar com material absorvente (areia, terra, 
serragem, material absorvente específico), recolher o material e guardar em recipiente 
rotulado para incineração, recuperação ou descarte 
Método de descarte de resíduos: Evitar descarga para vias de esgoto ou cursos d’água. 
Submeter- se ao controle de descartes de acordo com regulamentos governamentais. 
Derramamentos significativos, comunicar à PAX e/ou ao órgão ambiental da sua região 

 
SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 

 
Medidas Técnicas: A utilização de equipamentos para aplicação 
automática é aconselhável para minimizar o risco de contato com a pele, 
olhos e inalação 
Precauções e orientações para manuseio seguro: Manter os recipientes 
fechados e identificados 
 

 
SECÇÃO 8: Controle da exposição/proteção individual 

 
Equipamento de proteção apropriado 
 
Proteção respiratória: Não há necessidade de respiradores. 
 
Proteção das mãos: Luvas de PVC 
Proteção dos olhos: Utilizar óculos de segurança 
 
Higiene industrial: Manusear sob ventilação adequada - VLE (Local Exaustora) ou VGD 
(Geral Diluidora). O limite de tolerância para a exposição não é especificado. Produto não 
regulamentado pela OSHA, NIOSH. Contém óleos minerais cujo PEL (permissible 
exposure limit) é de 5 mg / m3 de ar (em aspersão) durante 8 horas TWA (time weighted 
average); devido, porém à estabilidade da graxa, esta condição não é alcançada. 
 

 
SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas 

 
Solubilidade: Insolúvel em água, miscível em solventes 

de hidrocarbonetos. 
Aparência: pH: 
Pressão de Vapor 

Semi - sólida, cor azul 
Não se aplica 
Não se aplica 

Ponto de Ebulição: 
Grau: 

Não se aplica 
NLGI - 2 

Ponto de Fulgor: Não se aplica 
Ponto de Gota: Min. 185 °C 
Penetração: 265 a 295 
Densidade do Vapor (ar=1): Não se aplica 
Taxa de Evaporação: Não se aplica 
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Ponto de Fluidez: Não se aplica 
 

 
SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 

 
Estabilidade Química: Estável. 
Possibilidade de Reações Perigosas: Dados não disponíveis. 
Condições a evitar: Temperaturas extremas e luz solar direta. 
Materiais Incompatíveis: Agentes de fortes oxidações. 
Produtos perigosos de decomposição: Não é esperado que seja formado produtos 

perigosos de decomposição durante a 
armazenagem normal. 

 
SECÇÃO 11: Informação toxicológica 

 
Base para avaliação: As informações fornecidas são baseadas 

em dados dos entes e na toxicologia de 
produtos similares. 

Prováveis rotas de exposição: O contato com a pele e com os olhos são 
os principais meios de exposição, embora a 
exposição também possa ocorrer após 
ingestão acidental. 

Toxidade oral aguda: Considerado de baixa toxicidade: DL50 > 
5000 mg/kg, Rato 

Toxidade dérmica aguda: Considerado de baixa toxicidade: DL50 > 
5000 mg/kg, Coelho 

Toxidade Inalatória aguda: Sob condições normais de uso não é 
considerado um perigo de inalação. 

Corrosão/Irritação da pele: Considerado levemente irritante. O contato 
prolongado ou repetido com a pele sem 
limpeza adequada pode obstruir os poros 
da pele, resultando em distúrbios como 
acne/foliculite. 
 

Dano/Irritação séria dos olhos: Considerado levemente irritante. 
Irritação respiratória: A inalação de vapores ou névoas pode 

causar irritação. 
Sensibilização de pele ou respiratória: Não se espera que seja um sensibilizante 

da pele. 
Perigo por aspiração: A aspiração não é considerada perigosa. 

 
SECÇÃO 12: Informação ecológica 

 
Mobilidade: Não se espera que se desloque devido ao 

estado físico. 
Bioacumulação: Não se considera acumulação biológica do 

produto. 
Impacto ambiental Não se espera nenhum efeito sobre o meio 

ambiente devido à viscosidade que dificulta 
a mobilidade. 
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Persistência/degradação: Considerado não imediatamente 
biodegradável. Espera-se que os principais 
componentes sejam inerentemente 
biodegradáveis, mas o produto contém 
componentes que podem permanecer no 
meio ambiente. 

 
  

 

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 
 
Produto não regulamentado como carga perigosa conforme Decreto No 
96.044 do Ministério dos Transportes. 
Packing Group III 
 

 
SECÇÃO 15: Informações sobre regulamento 

 
Regulamentação específica: N/A 
Símbolo de risco: 

Poluente 
 
Produto não regulamentado como carga 
perigosa. Risco químico: 

produto altamente estável 
 

Risco de fogo:  
 

Produto combustível, porém, de difícil 
ignitabilidade. 

 
 

 
 
 

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 
 
Método de tratamento e disposição  
Produto: 
Descartar em instalações autorizadas dos 
postos de serviço segundo as leis e as 
regras locais quanto ao descarte de 
resíduos de produtos petrolíferos. Não 
despejar em esgotos, águas superficiais ou 
no solo. 
As embalagens originais são recicláveis. 
Descartá-las em instalação autorizada. Não 
descartar em esgotos, águas superficiais 
ou no solo 

O tratamento e a disposição do produto 
devem ser avaliados tecnicamente caso a 
caso. 
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SECÇÃO 16: Outras informações 
 
Abreviatura: ABNT: Associação Brasileira de 
Normas Técnicas CAS: Sigla inglesa para 
Chemical Abstract Service Registry Numbers 
CC: Sigla inglesa para Closed Cup - Vaso 
Fechado 
N/A: Não Aplicável 
N/D: Não determinado 
IATA: Sigla inglesa para International Air Transport Association - 
Associação Internacional de Transporte Aéreo 
ONU: Sigla para Organização das Nações Unidas 
ACGIH: Sigla inglesa para American Conference of Governmental 
Industrial Hygienists - Organização Americana de Higiene Industrial 
TWA: Sigla Inglesa para Time Weighted Average -
Média de tempo por peso  
TLV:Sigla inglesa para Threshold Limit Value-Limite 
de tolerância  
EPA:Sigla inglesa para Environmental Protection 
Agency-Orgão de Proteção Ambiental dos EUA. 
NFPA:Sigla inglesa para National Fire Protection Assn-Associação 
Nacional de Proteção de Incêndio.  
HMIS:Sigla inglesa para Hazard Materials Identification System - Sistema 
de Identificação de Risco de Materiais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


