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Veja as áreas e funções que foram
reconhecidas no laudo técnico

INCIDÊNCIA DE
PERICULOSIDADE -

BARRA MANSA

INCIDÊNCIA DE PERICULOSIDADE - RESENDE

- Operadores (mantenedores),
turneiros, da área de utilidades,
que ingressam/atuam de modo
habitual a Subestação Zero, bem
como operam/mantém os gera-
dores de emergência.

- Técnico de Manutenção, da
área de utilidades, que ingressa/
atua de modo habitual na Subes-

tação Zero, bem como operam/
mantém os geradores de
emergência.

- Técnico de Manutenção, Técni-
co Especializado (Utilidades),
Engenheiro de Utilidades (Eletri-
cista), todos integrantes de Utili-
dades, e que ingressam/atuam de
modo habitual na Subestação

Zero, bem como operam/man-
tém os geradores de emergên-cia.

- Consultor de Engenharia (Enge-
nheiro Eletricista), que coordena
e atua no comando/supervisão
da equipe supra mencionada, e
com isto ingressando de modo
habitual nas áreas de risco
(Subestação Zero e Geradores).

Decorrente de exposição ao agente eletricidade

GERÊNCIA/SETOR CARGO/FUNÇÃO

INCIDÊNCIA DE INSALUBRIDADE - RESENDE

Aciaria/Lingotamento
Contínuo

Laminação a Quente /
Desponte

Operador (lingotamento
contínuo)

Operador (do desponte)

Aciaria/Refratários

Aciaria/Forno Elétrico a Arco

Aciaria/Forno Panela

Aciaria/Lingotamento Contínuo

Laminador de Perfis /
Acabamento

Laminador de Perfis
/ Laminador

Operador (lider Pedreiro de refratário)

Operador (Forneiro)
Operador (do Forno)

Operador (lider)
Operador (do forno panela)

Operador (do oxicorte)

Operador (do piso do Stacker)

Inspetor de Qualidade
Operador (do poço de carepa)

INCIDÊNCIA DE INSALUBRIDADE - BARRA MANSA

GERÊNCIA/SETOR CARGO/FUNÇÃO

Atividades determinadas
pelo agente inflamável

Atividades determinadas
pelo agente eletricidade

Atividades determinadas
pelo agente radiação

ionizante

- Eletricistas e Eletricistas
“plantonistas” do Demag/GEM
- Operadores (líder e de utili-
dades) da Fábrica de Oxigênio

- Operadores (mantenedores) da
Subestação (Só atuam na Subes-
tação de 7h às 17h
- Eletricistas “plantonistas” da
Aciaria
- Eletricistas e eletricistas
“platonistas” do Demag/GEM

- Engenheiro de Automação da
GLB/Supervisor de Proteção Ra-
diológica


