
 

Informações e Reservas: FIEAM/DAMPI 

 

NR 20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis 
Período: 18 a 21 de Fevereiro de 2019 

Horário: 18 às 22h 
Carga Horária: 16 horas 

 
 

INSTRUTOR: RAIMUNDO HENELITO NOBRE MALAGUETA JUNIOR 
É graduado em Engenharia Elétrica, pela Escola Superior de Tecnologia – UEA. Possui especialização em Engenharia de 
Segurança do Trabalho – UEA, Ergonomia Produto e Processo - Faculdade Ávila. Larga experiência como Engenheiro de 
Segurança do Trabalho em diversas empresas do Distrito Industrial 
 
OBJETIVO: 
Capacitar os trabalhadores para garantir a segurança dos profissionais que trabalham na área relacionada a Líquidos 
combustíveis (líquidos e gases) e combustíveis, informar acerca do processo de revisão e explanar tópicos fundamentais, 
detalhar os aspectos da capacitação prevista, apresentar desafios e propor estratégias para as empresas na implementação da 
nova NR 20. 
 
PÚBLICO-ALVO: 
Profissionais que interajam com os serviços de operação, manutenção, inspeção, extração, produção, armazenamento, 
transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis. 
 
CONTEUDO PROGRAMÁTICO: 

I) Conteúdo programático teórico: 
1. Inflamáveis: características, propriedades, perigos e riscos; 
2. Controles coletivo e individual para trabalhos com inflamáveis; 
3. Fontes de ignição e seu controle; 
4. Proteção contra incêndio com inflamáveis; 
5. Procedimentos básicos em situações de emergência com inflamáveis; 
6. Estudo da Norma Regulamentadora NR 20; 
7. Análise preliminar de perigos/riscos: conceitos e exercícios práticos; 
8. Permissão para Trabalho com Inflamáveis; 
6. Conhecimento da Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos; 

II) Conteúdo programático prático: 
Conhecimentos e utilização dos sistemas de segurança contra incêndio com inflamáveis e ações de emergências 

em caso de vazamento ou derramamento de produto químico. 
 

INVESTIMENTO: R$ 270,00 - Duzentos e Setenta Reais. 
O cancelamento de inscrição será aceito se informado à coordenação com antecedência, mínima, de 48 horas úteis. 

 
OBSERVAÇÕES: 

1. No investimento está incluso material didático, coffee break e certificado de participação.  
2. O certificado será concedido somente aos participantes que obtiverem, no mínimo, 100% de frequência.  
3. Não é permitida a entrada no Prédio da FIEAM de pessoas trajando bermuda, shorts, camiseta regata ou minissaia. 
4. O cancelamento de inscrições será aceito se informado à coordenação com antecedência de 48 horas. 
5. A FIEAM/DAMPI se reserva o direito de adiar ou cancelar o treinamento, caso o mesmo não tenha o número mínimo de 

participantes inscritos. 
6. A FIEAM / DAMPI não se responsabiliza pela ausência / desistência do participante, ressaltando que será 

cobrado o número total de inscritos no treinamento. 
7. Este treinamento poderá ser realizado in company. Consulte-nos. 

 


