
 

 

  

COMO ELABORAR E INTERPRETAR O MAPA DE RISCO DA SUA EMPRESA  

Período: 01 e 02 de Abril de 2019. 

Horário: 13h às 17h 

C.H.: 8 horas 

 

INSTRUTOR: LARICE MORAES 

 

OBJETIVO 

Identificar e registrar graficamente os focos de acidentes nas empresas, contribuindo para eliminá-los ou controlá-los no 
ambiente de trabalho. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Definições de termos técnicos: perigo, risco, fonte de risco, probabilidade e consequência; 
2. Responsabilidade da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA; 
3. O que é um mapa de riscos ambientais? ; 
4. Quais são os objetivos?; 
5. Quem elabora?; 
6. Como elaborar o mapa de riscos ambientais? ;  
    6.1. Verificações de segurança; 
    6.2. Formulários e check lists; 
7. Classificação dos riscos ambientais; 
    7. 1. Grupo I – Riscos Físicos: ruído, vibrações, radiações ionizante e não ionizante, frio, calor, pressões anormais e 
umidade; 
    7.2. Grupo II – Riscos Químicos: poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, substâncias compostas ou produtos 
químicos em geral; 
    7.3. Grupo III – Riscos Biológicos: vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e bacilos; 
    7.4. Grupo IV – Riscos Ergonômicos: esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de 
postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turnos diurno e 
noturno, jornadas de trabalho prolongadas, monotonia e repetitividade, outras situações causadoras de stress físico e/ou 
psíquico; 
    7.5. Grupo V – Riscos de Acidentes: arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas 
inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento 
inadequado, animais peçonhentos, outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes; 
8. Etapas de elaboração do mapa: 
    8.1. ETAPA 1 – Conhecer o processo de trabalho (exemplo de organização de trabalho); 
    8.2. ETAPA 2 – Identificar os riscos existentes (físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes); 
    8.3. ETAPA 3 – Identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia (medidas de proteção coletiva, medidas de 
organização do trabalho, medidas de proteção individual, medidas de higiene e conforto); 



 

 

  

    8.4. ETAPA 4 – Identificar os indicadores de saúde (queixas mais frequente e comum entre os trabalhadores expostos 
aos mesmos riscos, acidente de trabalho ocorrido, doenças profissionais diagnosticadas, causa mais frequentes de 
ausência ao trabalho); 
    8.5. ETAPA 5 – Conhecer os levantamentos ambientais já realizados; 
    8.6. ETAPA 6 – Elaborar o mapa de riscos, sobre o “layout” da empresa (grupo a que pertence o risco com a cor 
padronizada, número de trabalhadores expostos ao risco e especialização do agente dentro do círculo, intensidade do 
risco representada por tamanhos diferentes de círculos); 
9. Como deve ser utilizado o Mapa Setorial ou Geral – Exemplos; 
10. Erros comuns.      
 

INVESTIMENTO 

Industriários/Dependente: R$50,00 

Não Industriário: R$ 80,00 

 

METODOLOGIA 

- A abordagem dar-se-á de forma expositiva, abordando a temática de maneira interativa; 
- O material exposto estará em constante atualização, de acordo com as normas regulamentadoras divulgadas pelo 
Ministério do Trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


