
CURSINHO DA UNIVERSIDADE

 & SEGURANÇA DO TRABALHO
QUALIDADE DE VIDA 

em3 1
DURAÇÃO

CURS
OS

24 M
ESES

ADMINISTRAÇÃO
RECURSOS HUMANOS & COMÉRCIO

 

TÉCNICO EM 

 



QUALIDADE  DE VIDA  

 

 

 
 
RUA ALBERTO 

MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

3 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

“O que você vai ser quando crescer?” Você ouvia essa 
pergunta quando era criança? Quando um adulto perguntava 
isso, normalmente queria saber se você já tinha afinidade com 
alguma profissão. Pois é, desde cedo o trabalho começa a 
fazer parte da vida; e, quando as pessoas ficam adultas, em 
geral passam grande parte do seu dia a serviço de uma 
organização. Sendo assim, é justo que a empresa tenha 
obrigação de zelar pela integridade física de seus 
funcionários, prevenindo acidentes de trabalho e doenças 
ocupacionais. 
 

 
 
Esse dever de prevenção não é só da organização. Os trabalhadores também 
devem assumir parte da responsabilidade, isto é, tomar os cuidados 
necessários à sua proteção e à dos colegas, sobretudo quando trabalham em 
áreas com algum risco. 
 
Você já sofreu ou conhece alguém que tenha sofrido algum 
acidente de trabalho? Como foi e por que aconteceu? 
 
Quem é responsável pela prevenção de acidentes: a empresa, 
o funcionário ou ambos? 

 
Neste estudo você vai conhecer os riscos que estão presentes no processo de 
produção e no ambiente de trabalho em geral, assim como as principais formas 
de evitar acidentes e lesões. 

http://www.efivest.com/
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Acidente de trabalho é aquele sofrido durante o expediente, ou mesmo no 

trajeto entre a casa e o trabalho (ou vice-versa). Ele provoca lesão 

corporal ou doenças – de ordem física ou psicológica – que causam a 

morte, ou a perda ou redução da capacidade para o trabalho (permanente 

ou temporária). 

 
 
Infelizmente, muitas empresas buscam melhores índices de produtividade e 
custos cada vez mais reduzidos, deixando de lado, porém, os cuidados com a 
saúde do trabalhador. Como consequência, os funcionários são expostos: 

 A riscos de acidentes. 
 Ao desenvolvimento de doenças. 
 E, até mesmo, à morte. 

 
Por outro lado, cada vez mais empresas se conscientizam de que investir na 
segurança de seus funcionários reduz uma série de fatores negativos para o 
negócio, tais como:  

 Interrupções na produção. 
 Prejuízo com a substituição de equipamentos danificados 

durante os acidentes e pagamento de indenizações. 
 Danos à imagem da organização perante a sociedade. 

 
Mas é preciso esclarecer que a segurança não depende só da empresa, mas 
também de uma atitude pessoal do funcionário, baseada numa mentalidade 
preventiva e na responsabilidade para com a própria saúde e a dos demais. 
Veja o caso do Edmar, na ilustração: fazia a mesma atividade havia tantos 

http://www.efivest.com/
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anos que achou que podia deixar de usar o cinto antiqueda. Esse é o risco da 
autossuficiência, uma das principais causas dos acidentes de trabalho. 

 
Segundo a OIT por ano cerca de 270 milhões de pessoas morrem por 

causa de acidentes de trabalho, além de aproximadamente 160 milhões de 
casos de doenças ocupacionais. Essas ocorrências chegam a 

comprometer 4% do PIB mundial. 
(fonte:http://meusalario.uol.com.br/main/saude/ 

data-relembra-asvitimas-de-acidentesde-trabalho) 

 

POR DENTRO DO TEMA 
Um pouco de História 
 
O cenário de milhões de operários trabalhando em condições ruins começou 
com a Revolução Industrial, na Inglaterra do século XVIII: as fábricas daquela 
época eram ambientes sem ventilação e sem segurança. Com tantos 
empregados sempre doentes ou acidentados por causa do ambiente precário, 
os donos das empresas tinham muitos prejuízos. E foi por isso que, mais tarde, 
começaram a chamar médicos para avaliar as fábricas. Assim, surgiram as 
primeiras leis voltadas para a saúde dos trabalhadores. 
 
Um brasileiro conhecido internacionalmente foi vítima de um acidente de 
trabalho. Leia a história abaixo e tente adivinhar quem é. Só então rossiga 
a leitura. 
Formou-se torneiro mecânico e foi trabalhar em uma metalúrgica, onde 
sofreu um acidente, em 1964: durante um turno noturno junto com um 
colega, ele refazia o parafuso quebrado de uma ferramenta. O colega 
cochilou e soltou o braço da prensa em cima da mão esquerda dele, 
decepando o seu dedo mínimo. Você consegue dizer quem é este 
homem? 

 
No Brasil, até mesmo um de seus ex-presidentes, Luiz Inácio Lula da Silva, tem 
em seu histórico o triste registro de um acidente de trabalho. 
 
Na década de 1970, o Brasil era campeão mundial de acidentes de trabalho. A 
partir daí, as empresas foram obrigadas por lei a contratar profissionais 
especializados – médicos, enfermeiros, engenheiros e técnicos de segurança. 
Entre 1970 e 2000, o número de acidentes de trabalho no Brasil diminuiu muito 
em função disso, mas ainda hoje muitas empresas não se responsabilizam 
pela saúde e pela segurança de seus empregados. 
 
Você aprenderá, neste estudo, as principais medidas e ferramentas de 
prevenção de acidentes de trabalho. Também saberá da importância dos 
seguros para a proteção do patrimônio da empresa. 

 
 

UM, DOIS, TRÊS, TESTANDO!! 

 
Imagine as seguintes situações: 

 O funcionário de um escritório quebra o pé ao cair na rua, quando ia 
pegar o ônibus para ir trabalhar. 

 Uma secretária tem uma luxação no cotovelo, ao cair de uma cadeira 
na qual tinha subido para desligar o ar-condicionado da sala. 

Qual desses dois acidentes pode ser caracterizado como acidente de 
trabalho? 
Responda em seu bloco de notas e só depois continue a leitura. 
 

http://www.efivest.com/
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PERIGO X RISCO 

 
 
Perigo é qualquer elemento potencialmente causador de danos, como por 

exemplo, um leão em seu hábitat natural. 
 

 
Figura: Leão em seu hábitat natural 
Fonte: CTISM 
 

Risco é a possibilidade, elevada ou reduzida, de alguém sofrer danos 

provocados pelo perigo, por exemplo, um leão sendo domado no circo. 
 

 
Figura: Domador de circo tentando domar um leão 
Fonte: CTISM 

 
Caso nenhuma medida de proteção seja tomada pelo domador, ele poderá 
sofrer as consequências. Assim mesmo, acontece com os perigos presentes 
em todos os ambientes de trabalho. 
 
 

http://www.efivest.com/
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Figura: Domador de circo devorado pelo leão 
Fonte: CTISM 

 
Essas medidas deverão ser realizadas, por obrigação do empregador, por meio 
da implantação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) 
articulado ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), 
previstos nas NR 09 e 07, respectivamente. 
 

O PPRA visa à preservação da saúde e da integridade 
dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, 

avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos 
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de 

trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e 
dos recursos naturais. 

 
 
O PCMSO visa promover e preservar a saúde de um 
conjunto de trabalhadores de uma empresa através da 
prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos 
agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de 
natureza subclínica, além da constatação da existência de 
casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde 
dos trabalhadores. 
 
O que é considerado acidente de trabalho? 

 Os acidentes que ocorrem durante a prestação de serviço por ordem da 
empresa, dentro ou fora do local de trabalho. 

 Os que acontecem no trajeto entre a casa e o trabalho ou vice-versa. 
 As doenças profissionais – provocadas pelo tipo de trabalho. 
 As doenças do trabalho – causadas pelas condições do trabalho. 

 

Por que ocorrem acidentes? 
 
Para prevenir os acidentes, é importante conhecer as razões pelas quais eles 
ocorrem. Em geral, eles resultam principalmente de atos e condições 
inseguras. 
 
• Atos inseguros – Falhas que uma pessoa comete em função de desatenção, 
sono, excesso de trabalho, depressão ou descuido; falta de preparo ou de 
conhecimento da pessoa sobre como deve realizar um determinado 
procedimento de forma correta e segura. 

http://www.efivest.com/
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UM, DOIS, TRÊS, TESTANDO!! 

 
Observando as cenas abaixo, registre no seu bloco de notas que atos 
inseguros estão ocorrendo. 
 

  
Motorista dirigindo com sono, empregada doméstica limpando a parte externa 
dos vidros da janela – com risco de queda – e pedreiro no exterior de um 
prédio, utilizando uma ferramenta sem que esta esteja amarrada em seu 
punho ou uniforme (podendo escapar de sua mão e cair sobre um pedestre) 
são alguns exemplos comuns de atos inseguros. 
 
• Condições inseguras – Fatores do ambiente de trabalho que oferecem 
perigo à vida e à saúde do trabalhador. 
 

 

Escadas sem corrimão, fios elétricos 
desencapados e sistema de ventilação 
sem manutenção e limpeza (o que pode 
gerar diversas doenças respiratórias) 
são exemplos de condições inseguras 
no ambiente de trabalho. 

 

 
Para saber como cumprir a lei e preservar a saúde 
dos funcionários, a empresa deve se basear 
nas “Normas Regulamentadoras de 
Segurança e Saúde”.Consulte esse e outros 
documentos similares, como o “Manual da 
CIPA”, no site do Ministério do Trabalho: 
http://www.mte.gov.br 

 
Os profissionais de Segurança do Trabalho 

e os membros da CIPA têm o papel de propor 
um conjunto de medidas para prevenir 

os acidentes e as doenças profissionais. 
Esse trabalho inclui informar e motivar os 

funcionários na adoção de práticas seguras. 
 
 

http://www.efivest.com/
http://www.mte.gov.br/
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NORMAS REGULAMENTADORAS (NRs)  

O que são e como surgiram? 

 

 

 

Fonte: INBEP http://blog.inbep.com.br/normas-regulamentadoras-nrs-o-que-e/ . 

 
 
As Normas Regulamentadoras – NR tratam-se do conjunto de requisitos e procedimentos 

relativos à segurança e medicina do trabalho, de observância obrigatória às empresas privadas, 

públicas e órgãos do governo que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT. Confira o que são as NR’s e como surgiram! 

 

Como surgiram as Normas Regulamentadoras?  
 

Primeiramente, a lei nº 6.514 de 22 de dezembro de 1977, estabeleceu a redação dos ART. 154 a 

201 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativas à segurança e medicina do trabalho.  

 

Conforme, o art. 200 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT cabe ao Ministério do 

Trabalho estabelecer as disposições complementares às normas relativas à segurança e medicina 

do trabalho.  

 

Dessa forma, em 08 de junho de 1978, o Ministério do Trabalho aprovou a Portaria nº 3.214, que 

regulamentou as normas regulamentadoras pertinentes a Segurança e Medicina do Trabalho. 

 

 

Quantas NR’s existem?  
 

Em 1978, através da Portaria nº 3.214, foram aprovadas 28 (vinte e oito). No entanto, 

atualmente, temos 36 (trinta e seis) NR’s aprovadas pelo o Ministério do Trabalho e Emprego.  

 

As normas regulamentadoras são de observância obrigatória para as empresas privadas, 

públicas e pelos órgãos públicos de administração direta e indireta, bem como pelos órgãos 

dos poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados redigidos pela Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT). 

 

 

http://www.efivest.com/
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(NR-01) – Norma Regulamentadora Nº 01 – Disposições Gerais;  
 

A NR-01 refere-se à disposição geral das NR’s, nela é determinada que seja de observância 

obrigatória pelas empresas privadas e públicas, pelos órgãos públicos da administração direta e 

indireta, bem como pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam 

empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. (Alteração dada pela 

Portaria n.º 06, de 09/03/83) Sobre esta norma ainda é importante destacar o ítem 1.9 onde diz 

que não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do 

trabalho acarretará ao empregador a aplicação das penalidades previstas na legislação 

pertinente.  

 

(NR-02) – Norma Regulamentadora Nº 02 – Inspeção Prévia;  
A NR-02 define que todo estabelecimento novo, antes de iniciar suas atividades, deverá 

solicitar aprovação de suas instalações ao órgão regional do MTE (Ministério do Trabalho e 

Emprego), que logo após a inspeção prévia, é emitido o CAI (Certificado de Aprovação de 

Instalações). Além disso o item 2.4 da NR-02 também especifica que a empresa também 

deverá comunicar e solicitar a aprovação do órgão regional do MTb, quando ocorrer 

modificações substanciais nas instalações e/ou nos equipamentos de seu(s) estabelecimento(s).  

 

(NR-03) – Norma Regulamentadora Nº 03 – Embargo ou Interdição;  
 

A norma regulamentadora NR03 estabelece situações de emergência nas quais empresas se 

sujeitam a paralisar totalmente ou parcialmente suas obras, considerando obra todo e qualquer 

serviço de engenharia de construção, montagem, instalação, manutenção ou reforma. Durante o 

embargo da obra, podem ser desenvolvidas atividades necessárias á correção da situação 

apresentada, desde que seja adequado aos trabalhadores. É importante ressaltar que esta norma 

define que durante a interdição da obra, os trabalhadores devem receber os salários como se 

estivessem trabalhando.  

 

(NR-04) – Norma Regulamentadora Nº 04 – Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT;  
 

A NR-04 estabelece que empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração 

direta e indireta e os poderes Legislativos e Judiciários, que possuam empregados regidos pela 

CLT, conforme o grau de risco de sua atividade principal e o seu número de empregados, 

obrigatoriamente, deverá constituir o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho – SESMT, com a finalidade de promover a saúde e proteger a 

integridade do trabalhador no local de trabalho. O dimensionamento do SESMT vincula-se à 

gradação do risco da atividade principal e ao número total de empregados do estabelecimento, 

conforme previsto nos Quadros I e II da Norma Regulamentadora nº 04.  

 

(NR-05) -Norma Regulamentadora Nº 05 – NR-5 – Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes – CIPA;  
 

A norma da CIPA estabelece que a formação da mesma deva ocorrer em qualquer empresa ou 

instituição que podem admitir trabalhadores, além de empregados contratados com carteira 

assinada. Empresas que possuem no mínimo 20 empregados são obrigadas a manter a CIPA. A 

realização do treinamento da CIPA maximiza a conscientização de prevenção dos acidentes e 

das doenças de trabalho, de modo a assegurar um local de trabalho apropriado para as funções 

que serão exercidas. 

 

(NR-06) – Norma Regulamentadora Nº 06 – Equipamentos de Proteção 

Individual – EPI;  
 

A norma regulamentadora Nº6 define que a empresa é obrigada a fornecer aos empregados, 

gratuitamente, os EPI adequados ao risco do trabalho, eles devem estar em perfeito estado de 

conservação e funcionamento, a fim de resguardar a saúde, a segurança e a integridade física 

dos trabalhadores. É válido ressaltar que segundo o item 6.2 – o equipamento de proteção 

individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com 

a indicação do Certificado de Aprovação – CA, expedido pelo órgão nacional competente em 

matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.  

 

http://www.efivest.com/
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(NR-07) – Norma Regulamentadora Nº 07 – Programas de Controle Médico 

de Saúde Ocupacional – PCMSO;  
 

Esta norma tem como objetivo promover e preservar a saúde dos trabalhadores. O programa 

estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação do mesmo, por parte dos 

empregadores, que admitam trabalhadores como empregados, do PCMSO. O PCMSO deverá ter 

caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos á saúde relacionados ao 

trabalho, inclusive de natureza subclínica. Além de constatação da existência de casos de 

doenças profissionais ou danos irreversíveis á saúde dos trabalhadores. Avaliações e exames 

complementares são exigidos as empresas de acordo com o grau de risco do trabalho exercido.  

 

(NR-08) – Norma Regulamentadora Nº 08 – Edificações;  
 

A norma regulamentadora Nº8 – item 8.1 – estabelece requisitos técnicos mínimos que devem 

ser observados nas edificações, para garantir segurança e conforto aos que nela trabalhem. 

 

(NR-09) – Norma Regulamentadora Nº 09 – Programas de Prevenção de 

Riscos Ambientais – PPRA;  
 

O PPRA – item 9.1.1 – estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de 

todos empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa 

de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). A mesma visa à prevenção da saúde e da 

integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente 

controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de 

trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.  

 

(NR-10) – Norma Regulamentadora Nº 10 – NR-10 – Segurança em 

Instalações e Serviços em Eletricidade;  
 

A norma regulamentadora 10 tem como objetivo estabelecer os requisitos e as condições 

mínimas de execução de medidas de controle e sistemas preventivos, visando garantir a 

segurança e a saúde dos trabalhadores que direta ou indiretamente, interajam em instalações 

elétricas e serviços com eletricidade.  

 

(NR-11) – Norma Regulamentadora Nº 11 -Transporte, Movimentação, 

Armazenagem e Manuseio de Materiais;  
 

Esta norma se aplica a implantação da segurança para operações de elevadores, guindastes, 

transportadores industriais e máquinas transportadoras, a fim de garantir resistência, segurança e 

conservação.  

 

(NR-12) -Norma Regulamentadora Nº 12 – NR-12 – Segurança no Trabalho 

em Máquinas e Equipamentos;  
 

A norma regulamentadora NR-12 estabelece medidas de prevenção de acidentes e doenças do 

trabalho nas fases de projeto e utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos e ainda 

visa regularizar a sua fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão a qualquer 

título.  

 

(NR-13) – Norma Regulamentadora Nº 13 – NR-13 – Caldeiras, Vasos de 

Pressão e Tubulações;  
 

A norma regulamentadora nº 13 dispõe os requisitos mínimos para gestão da integridade 

estrutural de caldeiras a vapor, vasos de pressão e suas tubulações de interligação nos aspectos 

relacionados à instalação, inspeção, operação e manutenção, visando à segurança e à saúde dos 

trabalhadores. O treinamento ou certificado desta norma tem validade de dois anos, sendo 

necessária a reciclagem após o vencimento.  

 

(NR-14) – Norma Regulamentadora Nº 14 – Fornos;  
 

Esta norma regulamentadora determina recomendações de utilização, instalação, manutenção e 

construção de fornos industriais em ambientes de trabalho. 

http://www.efivest.com/


SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

 

 

 

 
 
RUA ALBERTO 

MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

12 

(NR-15) – Norma Regulamentadora Nº 15 – Atividades e Operações 

Insalubres;  
 

A NR-15 descreve as atividades, as operações e agentes insalubres, sendo eles qualquer tipo de 

ambiente que possa vir a oferecer algum risco a saúde dos trabalhadores.  

 

(NR-16) – Norma Regulamentadora Nº 16 – Atividades e Operações 

Perigosas;  
 

A norma regulamentadora nº16 regulamenta as atividades e operações legalmente consideradas 

perigosas, estipulando as recomendações prevencionistas correspondentes. Além disso, ela 

coloca que o exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a 

percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos 

resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa. Todo trabalho 

considerado de risco está descrito no Anexo nº1 e no nº2 da NR-16. 

 

(NR-17) – Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia;  
 

Esta norma estabelece parâmetros de ergonomia a fim de garantir a saúde, segurança e 

conforto do funcionário. A LER (Lesões por esforço repetitivo) ou DORT (Distúrbio 

Osteomuscular) estão relacionadas são termos designados para denominar conjuntos de 

doenças relacionados a movimentos repetitivos ou esforço excessivo, que muitas vezes 

ocorrem pelo trabalho. É papel do setor de segurança do trabalho estruturar um ambiente 

ergonomicamente apto para o desempenho das funções.  

 

(NR-18) – Norma Regulamentadora Nº 18 – NR-18 – Condições e Meio 

Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;  
 

Esta é destinada a estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de 

organização, que objetivam a realização de medidas de controle e sistemas preventivos de 

segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da 

Construção.  

 

(NR-19) – Norma Regulamentadora Nº 19 – Explosivos;  
 

Tem a função de determinar o parâmetro de depósito, manuseio e armazenagem de explosivos. 

Esta é uma atividade de alto risco, portanto se faz necessário a NR-16.  

 

(NR-20) – Norma Regulamentadora Nº 20 – NR-20 – Segurança e Saúde 

no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis;  
 

Entende-se como “líquido combustível” como todo aquele que possua ponto de fulgor igual ou 

superior a 70ºC e inferior a 93,3ºC. Esta norma estabelece as disposições regulamentares 

acerca do armazenamento, manuseio e transporte de líquidos combustíveis e inflamáveis, 

objetivando a proteção da saúde e a integridade física dos trabalhadores em seus ambientes de 

trabalho.  

 

(NR- 21) – Norma Regulamentadora Nº 21 – Trabalho a Céu Aberto;  
 

A NR-21 impõe a existência de abrigos, ainda que rústicos capazes de proteger os 

trabalhadores contra intempéries, sendo eles quaisquer condições climáticas que estejam mais 

intensas; vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval etc.  

 

(NR-22) – Norma Regulamentadora Nº 22 – Segurança e Saúde 

Ocupacional na Mineração;  
 

A NR-22 se responsabiliza pela disciplina dos preceitos a serem observados na organização e 

no ambiente de trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento da 

atividade mineira com a busca permanente da segurança e saúde dos trabalhadores. É 

importante ressaltar que cabe á empresa, ao Permissionário de Lavra Garimpeira elaborar e 
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implementar o programa de controle médico e saúde ocupacional – PCMSO, conforme 

estabelecido na NR-07.  

 

(NR-23) – Norma Regulamentadora Nº 23 – Proteção Contra Incêndios;  
 

Destaca as medidas de proteção contra incêndios, visando á prevenção da saúde e integridade 

física dos trabalhadores e a mesma deve ser realizada em todas as empresas. 

 

(NR-24) – Norma Regulamentadora Nº 24 – Condições Sanitárias e de 

Conforto nos Locais de Trabalho;  
 

A NR-24 decreta condições sanitárias e de conforto em locais como instalações sanitárias, 

vestiários, refeitórios, cozinhas, alojamentos e refeitórios.  

 

(NR-25) -Norma Regulamentadora Nº 25 – Resíduos Industriais;  
 

Refere-se a medidas preventivas relacionadas a resíduos industriais no que diz respeito ao 

destino final do mesmo. A NR-25 destaca que é proibido o lançamento ou a liberação nos 

ambientes de trabalho de quaisquer contaminantes gasosos sob a forma de matéria ou energia, 

direta ou indiretamente, de forma a serem ultrapassados os limites de tolerância estabelecidos 

pela norma NR-15. 

 

(NR-26) – Norma Regulamentadora Nº 26 – Sinalização de Segurança;  
 

A norma regulamentadora Nº26 tem como objetivo fixar as cores que devem ser usadas nos 

locais de trabalho para prevenção de acidentes, identificando os equipamentos de segurança, 

delimitando áreas, identificando as canalizações empregadas nas indústrias para a condução de 

líquidos e gases advertindo contra riscos.  

 

(NR-27) – Norma Regulamentadora Nº 27 – (Revogada pela Portaria GM 

n.º 262, 29/05/2008) – Registro Profissional do Técnico de Segurança do 

Trabalho no MTB;  
 

Esta norma foi revogada. (NR-28) – Norma Regulamentadora Nº 28 – Fiscalização e 

Penalidades; A norma regulamentadora nº 28 estabelece os critérios a serem adotados pela 

fiscalização do trabalho quando da aplicação de penalidades pecuniárias (multas), critérios que 

devem ser aplicados durante a visita do agente fiscal do trabalho (prazos, por exemplo) e a 

interdição de locais de trabalho ou estabelecimentos.  

 

(NR-29) – Norma Regulamentadora Nº 29 – Segurança e Saúde no 

Trabalho Portuário;  
 

Essa tem como objetivo regular a proteção obrigatória contra acidentes e doenças profissionais, 

assim como facilitar os primeiros socorros a acidentados e alcançar as melhores condições 

possíveis de segurança e saúde aos trabalhadores portuários.  

 

(NR-30) – Norma Regulamentadora Nº 30 – Segurança e Saúde no 

Trabalho Aquaviário;  
 

Esta norma se aplica a proteção e regulamentação das condições de segurança e saúde dos 

trabalhadores aquaviários e que realizem trabalhos a bordo de embarcações.  

 

(NR-31) – Norma Regulamentadora Nº 31 – Segurança e Saúde no 

Trabalho na Agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e 

Aquicultura;  
 

A NR-31 tem como objetivo estabelecer os preceitos a serem observadas na organização e no 

ambiente de trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento de 

quaisquer atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura com 

a segurança e saúde e meio ambiente do trabalho.  
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(NR-32) – Norma Regulamentadora Nº 32 – Segurança e Saúde no 

Trabalho em Estabelecimentos de Saúde;  
 

A norma regulamentadora Nº32 tem a finalidade de cuidar da saúde dos profissionais da área 

da saúde, (não só os da área hospitalar, inclusive todos os que estão no Ensino e Pesquisa.) 

Nesta norma, a responsabilidade é “solidária”, ou seja, é compartilhada entre o empregador e o 

empregado e é neste ponto que entra as Comissões Institucionais.  

 

(NR-33) – Norma Regulamentadora Nº 33 – NR-33 – Segurança e Saúde 

no Trabalho em Espaços Confinados;  
 

A NR-33 tem como objetivo definir o reconhecimento de espaços confinados, assim como a 

avaliação, monitoramento e controle de riscos que ali pode haver. Entende-se espaço confinado 

qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios 

limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover 

contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio. O 

treinamento ou curso de NR-33 tem validade de um ano, sendo necessária a sua reciclagem.  

 

 (NR-34) – Norma Regulamentadora Nº 34 – Condições e Meio Ambiente 

de Trabalho na Indústria da Construção e Reparação Naval;  
 

Tem como finalidade estabelecer requisitos mínimos e as medidas de proteção á segurança, á 

saúde e ao meio ambiente de trabalho nas atividades da indústria de construção e reparação 

naval.  

 

(NR-35) – Norma Regulamentadora Nº 35 – NR-35 – Trabalho em Altura;  
 

A norma regulamentadora nº 35 estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção 

para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a 

garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta 

atividade. O treinamento ou curso da NR-35 tem validade de dois anos, sendo necessária sua 

reciclagem.  

 

(NR-36) – Norma Regulamentadora n.º 36 – Segurança e Saúde no 

Trabalho em Empresas de Abate e Processamento de Carnes e Derivados.  
 

Esta tem objetivo de estabelecer requisitos mínimos para avaliação, controle e monitoramento 

dos riscos existentes nas atividades desenvolvidas na indústria de abate e processamento de 

carnes e derivados destinados ao consumo humano, de forma a garantir a saúde e segurança do 

trabalhador. Conforme, a evolução dos meios de trabalho vão se consolidando, o Ministério do 

Trabalho e Emprego busca estabelecer o desenvolvimento e a atualização das normas 

regulamentadoras, com objetivo da preservação à saúde e a integridade dos trabalhadores, tal 

como a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 

 

 
 

 

Fonte: INBEP http://blog.inbep.com.br/normas-regulamentadoras-nrs-o-que-e/ . 
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O QUE É CIPA? VEJA PORQUE É 

IMPORTANTE NA SUA EMPRESA 

 

Hoje conheceremos o que é CIPA. Veremos quando surgiu, por que é 

obrigatória, para que serve, e outras situações pertinentes a esse assunto.  

A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) é muito importante 

para o bom andamento das questões de Segurança do Trabalho na 

empresa. Quando CIPA e SESMT (setor de segurança do trabalho da 

empresa) conseguem trabalhar em parceria o resultado sempre é positivo.  

O que é CIPA? 

CIPA é uma comissão formada por empregados da empresa para trabalhar 

em busca de saúde e segurança do trabalho. O foco da comissão é 

trabalhar para evitar acidentes de trabalho e doença do trabalho.  

Representantes: A CIPA tem representantes dos empregados e do 

empregador.  

Representantes do empregador: São indicados por ele. 

Representantes dos empregados: São eleitos por eles através de eleição 

feita na própria empresa. 

A norma que regulamenta a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes) nas empresas é a NR 5. 

O membro da CIPA é um funcionário que divide o seu tempo de trabalho 

entre exercer a função para o qual foi contratado e exercer o trabalho 

voluntário de prevenção. Para conseguir realizar esse nobre trabalho a CIPA 

usa várias ferramentas, veremos sobre elas no decorrer desse artigo.  

Os membros da CIPA através de reuniões mensais debatem os problemas 

de segurança do trabalho que foram encontrados na empresa e buscam 

soluções diretamente com o empregador e com o setor de segurança do 

trabalho da empresa (se houver). 
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História da CIPA: Surgimento no mundo 

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA surgiu a partir da 

Revolução Industrial na Inglaterra, segunda metade do século XVIII, em 

decorrência da chegada das máquinas nas empresas e do aumento do 

número de acidentes e lesões, bem como da necessidade de um grupo 

que pudesse apresentar sugestões para corrigir possíveis riscos de 

acidentes no trabalho. 

Surgimento no Brasil 

A CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes nasceu em 

1944 mas precisamente no dia 10 de Novembro, durante o governo 

Getúlio Vargas. Coube a ela dar os primeiros passos para a implantação 

da Segurança do Trabalho no Brasil. 

Em empresas estrangeiras que prestavam serviço no Brasil já existiam 

CIPA como as de geração e distribuição de energia elétrica, Light and 

Power, em São Paulo e no Rio de Janeiro, e então, adotando esse modelo 

nasceu a CIPA no Brasil. 

Em 1953, a Portaria Nº 155, que regulamentou as Comissões Internas de 

Prevenção de Acidentes de fato.  
 

Para que serve a CIPA? 

O objetivo das ações da CIPA é “observar e relatar as condições de 

risco no ambiente de trabalho e 

solicitar medidas para reduzir até eliminar os riscos existentes e/ou 

neutralizar os mesmos”. Portanto sua missão é preservar a saúde e 

integridade física dos trabalhadores. 

Seu papel mais importante é o de estabelecer uma relação de diálogo e 

conscientização entre os integrantes da empresa, ela deve ser a ponte que 

liga direção e empregados. E de forma criativa e participativa deve opinar 

na forma como os trabalhos são realizados, objetivando 

sempre melhorar as condições de trabalho, visando à humanização do 

trabalho e conseqüente melhoria nas condições de trabalho.   
 

Como a CIPA é formada? 

É formada por representantes dos empregadores e dos empregados de 

forma paritária, ou seja, partes iguais, se existirem 3 eleitos, existirão 3 

designados pelo empregador.  

Essa formação tem que obedecer ao Quadro I da NR 5 como já foi dito.  

Depois do dimensionamento feito a partir do Quadro I  começa todo o 

processo eleitoral e consequente implantação da CIPA.  
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Quanto dura o mandato da CIPA? 

O mandato da CIPA tem duração de um ano. E é permitida uma 

reeleição, NR 5 item 5.7. 

Quando devo ter CIPA em minha empresa? 

Diferente do que muitos imaginam constituir CIPA (Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes) é obrigação de todas as empresas. Para algumas 

empresas como é o caso das metalúrgicas, basta ter 20 funcionários para ser 

necessário implantar uma CIPA. 

Mas e se essa mesma empresa só tiver 10? 

Vejamos o que o texto da NR 5.6.4:  

Quando o estabelecimento não se enquadrar no Quadro I, a empresa 

designará um responsável pelo cumprimento dos objetivos desta NR, 

podendo ser adotados mecanismos de participação dos empregados, 

através de negociação coletiva. 

Como mostrou o texto da NR, quando a empresa não se enquadrar no 

Quadro I, ou seja, não precisar ter processo eleitoral, a empresa deverá 

designar uma pessoa para cumprir as ações da CIPA, é o chamado 

“Designado de CIPA”.  

Como definir o número de membros da CIPA? 

O número de membros da CIPA é definido através do dimensionamento 

previsto na NR 5. Esse dimensionamento leva em consideração a 

quantidade de empregados e o CNAE da empresa. 

Empregado em período de experiência pode se 

candidatar a cargo de CIPA? 

Pode. Porém, já que o contrato de trabalho dele tem validade por causa do 

período de experiência (no máximo 90 dias segundo a CLT), a estabilidade 

só o alcançará após esse prazo.  Então após concluir o período de 

experiência o contrato de trabalho passará a ser por tempo indeterminado, 

e com isso ele passará a ter estabilidade como todos os membros eleitos. 

Estagiário pode se candidatar na CIPA? 

Não, pois o mesmo não é considerado “funcionário”. A propósito, o 

mesmo não pode nem votar na CIPA.  

O vínculo do estagiário com a empresa não lhe permite conhecer 

profundamente a empresa quanto deveria, afinal, normalmente a 

http://www.efivest.com/
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permanência deles na empresa é bem pequeno. Normalmente um 

período pré-determinado.  

Por quantos mandatos o membro da CIPA pode ser reeleito? Pode 

ser  reeleito apenas uma vez. NR 5 item 5.7. 

Quem pode ministrar treinamento da CIPA? 

O treinamento da CIPA pode ser realizado pelo Técnico em Segurança do 

Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, ou qualquer ou membro 

do SESMT, também por entidade ligada ao sindicato da categoria, ou por 

profissional que possua conhecimento sobre os temas ministrados. Temas 

esses, que estão listados na NR 5 item 5.32 

A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) deve ser ouvida 

sobre quem ministrará o treinamento e esse procedimento deve constar na 

Ata de Reunião Ordinária. 

Se o treinamento não atender aos itens mencionados o MTE poderá 

solicitar que sejam acrescentados os itens faltantes ou solicitar que seja 

ministrado outro curso (treinamento), NR 5.37.  

Fato é que para ministrar o treinamento da CIPA o importante é ter 

conhecimento. A formação é item secundário! O que importante é ter 

conhecimento nos temas que serão ministrados e ter conhecimento sobre 

como a CIPA deve funcionar de fato. Um treinamento meia boca 

geralmente gera uma CIPA meia boca… 

Principais atribuições da CIPA? 

– Discutir e ajudar na investigação dos acidentes ocorridos, na empresa e 

de trajeto; 

– Sugerir medidas de prevenção e neutralização dos riscos no ambiente 

de trabalho, que se julguem necessárias; 

– Promover a divulgação e zelar pela observância das normas de 

segurança do Ministério do Trabalho, como as normas de segurança da 

empresa; 

– Promover o interesse dos empregados pela preservação de acidentes e 

doenças ocupacionais, ser contagiador das questões de segurança; 

– Realizar inspeções de segurança na empresa, seja por causa de 

denúncia dos empregados, do empregador ou iniciativa própria. Relatar 

os riscos encontrados ao empregador e SESMT para que os mesmos 

tomem as medidas de correção necessárias; 

– Promover anualmente em conjunto com o SESMT (onde houver) a 

Semana Interna de Prevenção de Acidentes – SIPAT; 
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– Participar anualmente em conjunto com a empresa de campanhas de 

prevenção a AIDS;  

– Participar das reuniões ordinárias (mensais), e extraordinárias (quando 

houver caso de riscos iminente – risco de morte); 

– Registrar as reuniões mensais em livro próprio e entregar e entregar 

cópias aos membros da CIPA e empregador; 

– Solicitar cópia das CAT’s emitidas e discuti-las nas reuniões mensais;  

– Sugerir cursos, melhorias e adequações no ambiente de trabalho sempre 

que necessário; 

– Participar com o SESMT (onde Houver) das investigações de acidentes de 

trabalho, causas e fontes de risco. E acompanhar a implantação das 

medidas corretivas; 

– Requisitar ao empregador e analisar informações que tenham interferido 

na segurança e saúde dos trabalhadores; 

– Requerer do SESMT (onde houver) e do empregador a paralisação de 

máquina ou setor que considere haver risco grave e iminente (risco de 

morte) a saúde e vida do trabalhador; 

– Colaborar na elaboração e implantação dos programas de saúde da 

empresa, PPRA, PCMSO e outros programas relacionados a saúde no 

trabalho; 

– Elaborar Mapa de Riscos da empresa em parceria com o SESMT (onde 

houver), na ocasião entrevistar funcionários sobre riscos encontrados no 

ambiente de trabalho;   

Funções dos envolvidos na CIPA 

– Presidente: Representante do empregador e indicado por ele; 

– Vice-Presidente: Representante dos empregados, é escolhido dentre os 

que foram eleitos por voto direto; 

– Secretário e Vice-Secretário: São escolhidos em comum acordo entre os 

representantes dos empregados (votados)  e do empregador (indicados); 

– Membros da CIPA: Representantes dos empregados (votados) e do 

empregador (indicados).  

Um membro indicado pode também ser eleito? 

Um representante de uma parte da CIPA (indicado pelo empregador) jamais 

poderá representar outra (eleito pelos empregados) parte durante o mesmo 

mandato. Repare que se fizer isso, a quantidade de membros totais da CIPA 

http://www.efivest.com/


SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

 

 

 

 
 
RUA ALBERTO 

MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

20 

estará errada, porque um membro estará representando as duas partes ao 

mesmo tempo.  

Um membro eleito ou indicado só poderá representar a parte que o 

colocou na CIPA. Só pode representar outra parte depois que findar o 

mandato da gestão atual.  

O que faz o designado da CIPA? 

E sendo o Designado a própria CIPA (Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes) da empresa, é natural dizer que ele cumprirá as ações da CIPA. 

Com ressalva das reuniões, afinal, é impossível fazer reuniões sozinho.  

As outras atribuições ele poderá executar naturalmente, ao invés de Ata 

de Reunião, ele poderá documentar as inconformidades no local de 

trabalho, usar Check lists e relatórios coletando a assinatura do 

empregador ou responsável no documento. Isso é ser atuante!  

Pode também opinar na escolha dos EPI utilizados na empresa conforme 

determina a NR 6, no item 6.5.1.  

Também é importante frisar que o designado da CIPA não tem direito a 

estabilidade no emprego, a estabilidade é só para o membro eleito, 

segundo a NR 5.8.  

Antes de assumir a função o designado deverá passar pelo treinamento 

de CIPA. O treinamento que tem duração de 20 horas, segundo a NR 5, 

item 5.34.  
 

Devo protocolar a CIPA no SRTE? 

Isso não é mais necessário. 

Após a alteração na NR 5 (em 2011) toda documentação relacionada a 

CIPA deve ficar na empresa a disposição da fiscalização do 

MTE  (Ministério do Trabalho e Emprego). Só isso basta para cumprir a lei.  

Comunicar início do processo eleitoral ao sindicato é obrigatório: Sim 

segundo a NR 5, no item 5.38.1 é obrigatório! E a empresa precisa 

encontrar formas de fazer. No artigo, Comunicar o processo eleitoral CIPA 

ao sindicato é obrigatório mostramos como fazer a comunicação. 

Quando um membro eleito sai da CIPA como posso 

colocar outro no lugar? 

Nesse caso poderá colocado um dentre os candidatos que foram votados 

e não eleitos. Deverá ser observado a ordem  decrescente dos votos do 

processo eleitoral.  
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O motivo da saída e da entrada  deve constar na ata de reunião da CIPA. 

NR 5.31. 

Quando não tiver outros nomes dispostos na sequencia deverá ser realizada 

outra eleição em processo extraordinário. Vale ressaltar que o mandato 

deverá ser compatibilizado com os outros membros. NR 5.31.3.1.  

E se algum membro designado pelo empregador sair da CIPA?  

A saída deve ser documentada sendo discutida na ata de reunião da CIPA 

(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). 

O empregador precisará indicar outro empregado para o lugar vago. Vale 

lembrar que todo empregado que for entrar na CIPA precisa passar pelo 

treinamento de CIPA segundo a NR 5.  

A entrada precisa ser documentada no formulário de indicação/designação 

e o tema também precisa ser discutido e documentado na ata de reunião da 

CIPA.  

Se a quantidade de empregados aumentar na empresa, 

preciso alterar a CIPA que está em vigência?  

O bom seria sempre antecipar a esse acontecimento. Sabendo que a minha 

empresa terá aumento de empregados, e se já sei qual será esse aumento, 

posso dimensionar a CIPA já pensando no aumento… Se isso não 

aconteceu não tem problema, não preciso alterar a CIPA que está em 

vigência. 

Esperarei o final do mandato da CIPA atual e na próxima gestão dimensiono 

conforme a nova quantidade de empregados.   

Em quais situações se pode encerrar as atividades da 

CIPA? 

Somente quando a empresa for fechar ou seja, encerrar suas atividades, 

segundo nos mostra a NR 5.15. e Enunciado 339 item II do TST. 

Atribuições dos empregados na CIPA  

Eles devem participar das eleições do cipeiros que são seus representantes. 

Comunicar a CIPA e a SESMT (onde houver) as situações de risco que 

forem encontradas no ambiente de trabalho. Devem propor melhorias para 

ajudar a encontrar as soluções necessárias. 

Devem ouvir e obedecer as orientações da CIPA (Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes) no sentido de evitar acidentes de trabalho e o 

aparecimento de doenças ocupacionais. NR 5.18.  

http://www.efivest.com/
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Considerações finais 

Todas as atividades da CIPA cursos, reuniões ordinárias, treinamentos, etc. 

devem ser realizadas dentro do horário de trabalho do funcionário. E se 

forem realizadas fora do horário de trabalho, o funcionário deverá receber 

hora extra. 

A CIPA é o espaço do trabalhador ativo, é o lugar de quem quer fazer a 

diferença dentro da  empresa, sempre atuando em favor do bem de 

todos.  

Infelizmente quem faz a CIPA é homem, e homem só pensa em lucro 

próprio e benefícios, então se a CIPA não gera lucro (não diretamente) as 

empresas e os empregados não investem nela a atenção que ela merece. 

Por isso a maioria das CIPA’s não funcionam como deveriam, e se tornam 

apenas uma bela fachada para cumprir a legislação.  

  

Glossário: 

Estabilidade: Na CIPA seria “o período em que o funcionário não pode ser 

demitido”. Está estável no emprego. 

CLT: Consolidação das Leis do Trabalho. 

CAT: Comunicação de Acidente de Trabalho. 

SESMT: Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho. 

MTE: Ministério do Trabalho e Emprego. 

NR: Norma Regulamentadora. 

PPRA: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 

PCMSO: Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. 
 
Site: https://segurancadotrabalhonwn.com/o-que-e-cipa/ 
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NOÇÕES BÁSICAS DE  

COMBATE A INCÊNDIO 
 
Desde os primórdios do surgimento do homem, até hoje em dia, o fogo sempre 
foi motivo de fascinação, curiosidade e temor em nossa sociedade (BARSANO, 
2012). 
 
Pode-se dizer que foi uma das maiores conquistas do ser humano no período 
pré-histórico, pois a partir deste momento, pôde-se utilizar sua energia em 
benefício próprio para atender suas necessidades básicas, bem como para sua 
proteção, afastando os predadores. 

 

Triângulo do fogo 
 
Mas o que é o fogo? O fogo é um processo de transformação chamado 
“combustão”, em que materiais ou substâncias combustíveis sofrem reação 
química de oxidação de suas propriedades, com liberação de gases, fumaça, 
calor e luz (BARSANO, 2012). 
 
Para iniciar uma combustão são necessários três elementos: combustível, 
comburente e o calor, representados através do triângulo do fogo. O 
combustível e o comburente precisam obrigatoriamente estar presentes para 
que esta reação ocorra. O comburente mais comum é o oxigênio, gás que está 
presente no ar que respiramos. 
 

 

http://www.efivest.com/
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Para formação do fogo são necessários três elementos, que 
reagem entre si. 
 
Combustível - que alimenta o fogo e serve de campo para sua 
propagação. 
 
Calor - que dá início ao fogo, mantendo-o e propagando-o pelo 
combustível. O calor provém de fontes que se encontram ao nosso 
redor como, por exemplo, a brasa de um cigarro ou a chama de um 
fogão de cozinha. 
 
Comburente - é o ativador de fogo que dá vida às chamas. O 
comburente mais comum é o oxigênio, elemento presente no ar que 
respiramos. 
 
Basta juntar o combustível, o comburente e uma fonte de calor, com a 
intensidade ideal, que teremos como resultado o fogo. Ou seja, 
teremos formado o Triângulo do Fogo.  
 

 
 

Classes e métodos de extinção de incêndio 
 
Não há uma lei específica no Brasil que estabeleça regras de prevenção e 
proteção contra incêndios, atualmente as leis relacionadas ao assunto são 
estaduais, baseadas em recomendações da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT). Algumas normas da ABNT que abordam questões que 
envolvem a prevenção e proteção contra incêndios: 
 

• NBR 12615:1992 – Sistema de combate a incêndio por espuma. 
• NBR 13435:1995 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico. 
• NBR 13437:1995 – Símbolos gráficos para sinalização contra incêndio e 
pânico. 
• NBR 13932:1997 – Instalações internas de gás liquefeito de petróleo (GLP): 
projeto e execução. 
• NBR 12692:1998 – Inspeção, manutenção e recarga em extintores de 

http://www.efivest.com/
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incêndio. 
• NBR 14349:1999 – União para mangueira de incêndio: requisitos e métodos 
de ensaio. 
• NBR 13714:2000 – Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate 
a incêndio. 
• NBR 9077:2001 – Saídas de emergência em edifícios. 
• NBR 11742:2002 – Porta corta-fogo para saída de emergência. 
• NBR 5410:2004 – Sistema elétrico. 
• NBR 13434:2004 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico: 
formas, dimensões e cores. 
• NBR 14039:2005 – Instalações elétricas de média tensão. 
• NBR 14276:2006 – Programa de brigada de incêndio. 
• NBR 13523:2008 – Instalações prediais de gás liquefeito de petróleo. 
• NBR 12693:2010 – Sistemas de proteção por extintores de incêndio. 
• NBR 17240:2010 – Sistemas de detecção e alarme de incêndio. 
• NBR 10898:2013 – Sistemas de iluminação de emergência. 
• NBR 10897:2014 – Proteção contra incêndio por chuveiro automático. 
• NBR 5419:2015 – Proteção contra descargas atmosféricas. 
 
Segundo a NR 23 – Proteção contra incêndios, o empregador deve 
providenciar para todos os trabalhadores informações sobre: 
 
a) Utilização dos equipamentos de combate ao incêndio. 
b) Procedimentos para evacuação dos locais de trabalho com segurança. 
c) Dispositivos de alarme existentes. 
 
Os incêndios podem ser de diversos tipos, daí a importância de saber quais os 
elementos envolvidos na situação, pois as soluções serão diferentes. O tipo de 
material envolvido determinará a classe de incêndio e a partir desta 
classificação poderemos escolher a forma mais adequada para seu combate. A 
escolha incorreta pode piorar a situação, aumentando as chamas, espalhando-
as ou criando novas causas de fogo. 
 
Eliminando-se um dos três elementos, interromperá a combustão. A extinção 
do incêndio poderá ser realizada através das ações de retirada do material 
combustível, resfriamento ou abafamento. 
 

 

Ação de retirada 
do combustível 

Ação de retirada do combustível 
Trata-se de retirar do local o 
material (combustível) que está 
pegando fogo e também outros 
materiais que estejam próximos 
às chamas. 
 
Ação de resfriamento 

Ação de resfriamento 
Trata-se de diminuir a 
temperatura (calor) do material 
em chamas. 
 
Ação de abafamento 

Trata-se de eliminar o oxigênio 
(comburente) da reação, por 
meio do abafamento do fogo. 
 

Figura: Extinção de incêncio Fonte: CTISM 
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O ideal é que o incêndio seja extinto nos cinco primeiros minutos.  
Ultrapassado este tempo, haverá uma maior dificuldade em se realizar esta 
extinção. Por isso, é fundamental que qualquer empresa tenha um programa 
de prevenção e combate a incêndio bem organizado. 
 
Nessas situações, é imprescindível que a comunicação e o combate ao 
incêndio se deem rapidamente e que as pessoas que estejam no ambiente 
sejam retiradas com segurança e se necessário iniciado os procedimentos de 
primeiros socorros. 
 
Para que essas ações sejam realizadas com sucesso, é necessário que os 
trabalhadores sejam treinados em noções básicas de combate a incêndio 
para que possam atuar nessas situações de emergência. 
 

 
 
Para entrar em contato com os bombeiros basta ligar de qualquer 
aparelho telefônico para o número 193 e dar as informações solicitadas. 
 

 
 

Para se evitar a possibilidade de um incêndio, algumas medidas 
básicas podem ser tomadas como: 
• O armazenamento adequado de material e se for inflamável deverá ficar fora 
do edifício principal e devidamente sinalizado. 
• Proibir os funcionários de fumar nas áreas próximas a ambientes que 
armazenem materiais combustíveis. 
• Manter ambientes organizados e limpos, mantendo o lixo sempre no local 
adequado. 
• Fazer manutenção elétrica das máquinas e dos equipamentos. 
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QUEM SÃO E COMO VIVIAM  

OS PROPRIETÁRIOS DA BOATE KISS 
 

Eles gostavam de balada e das redes sociais.  
Agora, um está na cadeia e o outro algemado no hospital 
 

 
 
CONGELADOS 
Os empresários Elissandro Spohr, o Kiko (no topo), e Mauro Hoffmann 
(acima. A Defensoria Pública pediu o congelamento dos bens dos 
sócios da Kiss para garantir a indenização às famílias das vítimas do 
incêndio (Fotos: Reprodução e Emerson Souza/Ag. RBS) 
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A boate Kiss foi inaugurada em julho de 2009. Bastaram dois anos para 
que se tornasse um sucesso entre os jovens de Santa Maria. A procura 
pelas festas na boate era tão grande que os clientes começaram a 
reclamar das filas que se formavam na frente. Do lado esquerdo da 
portaria, ficavam alinhados os que tinham comprado o ingresso com 
antecedência. Quem ainda precisava passar na bilheteria se mantinha à 
direita. As filas dos dois grupos invariavelmente dobravam as esquinas 
na Rua dos Andradas, onde fica a Kiss. Naquela época, com 26 anos de 
idade, o empresário Elissandro Callegaro Spohr, conhecido pelo apelido 
de Kiko, deu entrevistas dizendo que recebia até 1.400 pagantes, e isso 
tornava difícil a tarefa de organizar a entrada. Talvez ele inflacionasse o 
público por uma estratégia de marketing. A julgar pela tragédia do último 
final de semana, o exagero pode não ter sido tão grande. A polícia 
trabalha com a estimativa de que haveria entre 1.000 e 1.500 jovens na 
boate na noite da tragédia. O local poderia abrigar no máximo 691 
pessoas, segundo diz o Corpo de Bombeiros. 
 
Piloto de motocross, vocalista de uma banda de música e autointitulado 
modelo fotográfico e ator, Kiko sempre foi conhecido como um notável 
“baladeiro”. Bem-apessoado, com 1,80 metro de altura e tatuagem no 
braço esquerdo, era figura frequente em colunas sociais locais. Como 
empresário, ele tem um lado menos visível, revelado por documentos 
obtidos por ÉPOCA. Oficialmente, ele é proprietário não da boate, mas 
de um negócio com muito menos glamour. Ele tem uma revendedora de 
pneus, localizada nas cercanias de Santa Maria, a Vales Verdes. Ela 
deve em impostos cerca de R$ 3 milhões ao governo federal e seus 
bens foram penhorados. 
 
A Kiss, cuja razão social é Santo Entretenimentos, está em nome de 
uma irmã de Kiko, Ângela Aurélia, e da mãe dele, Marlene Terezinha. O 
sócio real do empreendimento é um tarimbado empresário da noite de 
Santa Maria. Mauro Londero Hoffmann, de 47 anos, conhecido como 
Maurinho, é dono de bares, restaurantes e casas de shows. A principal 
delas, a luxuosa boate Absinto Hall, reúne num espaço de 800 metros 
quadrados, bem maior que a Kiss, cerca de 200 mil pessoas a cada ano, 
segundo informa o site da empresa na internet. Maurinho parece ter se 
associado a Kiko, comprando 50% das cotas da Kiss no meio do ano 
passado, para salvar o empreendimento da falência. A boate se tornou 
uma das três principais casas noturnas da cidade, embora seus 
resultados financeiros não fossem bons. O grande número de 
adolescentes sempre presentes na casa chegou a dar ao recinto o 
apelido de Kids. Essa reputação afastava o público mais velho e 
endinheirado. 
 
Nascido e criado em Santa Rosa, cidade a 270 quilômetros de Santa 
Maria, Kiko pertence a uma família com boas condições financeiras, que 
administra a GP Pneus, empresa com filiais em outras regiões do país. 
Conhecidos diziam que ele abriu a boate motivado por uma veleidade 
artística – queria investir em seu lado cantor e enxergou na Kiss uma 
possível alavanca para o estrelato. Por isso, se interessava em atrair 
para a boate os jovens estudantes, a maioria das vítimas do incêndio. 
Divulgava cartazes estimulando turmas de universitários a organizar 
festas no local. A boate contratava a banda de música, imprimia o 
ingresso e divulgava o evento. O lucro vinha da venda de ingressos. Os 
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estudantes organizadores ainda ganhavam uma comissão em dinheiro, 
fazendo caixa para a formatura, se vendessem com antecedência um 
grande número de bilhetes de entrada. O preço costumava ficar entre 
R$ 15 e R$ 25. A casa promovia entre três e quatro festas por semana. 
 
No fim da tarde de segunda-feira (28), Kiko assistia ao noticiário na 
Globo News na TV do quarto 301 do Hospital Santa Lúcia, em Cruz 
Alta, a 130 quilômetros de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Chorando 
muito, ele dizia: “Como é que eu vou carregar isso? Como? Não sei o 
que vou fazer da vida”. Quem narra a cena é a inspetora da Polícia 
Civil da cidade, Maristela Gomes Figueiredo. Ela foi a primeira policial 
designada a observar Kiko depois de decretada sua prisão. Kiko estava 
muito abatido, mas sem ferimentos aparentes. Vestia uma bermuda e 
uma camiseta. Mal conversava com a mulher, Nathália, grávida de 18 
semanas, internada no mesmo quarto que ele. Sob o efeito de 
sedativos, dormia e acordava sucessivamente. Enquanto esteve 
acordado, fez nebulização e reclamou de falta de ar e dores no corpo. 
“Eu estava lá, tentando salvar... Perdi amigos, funcionários”, dizia, 
sempre aos prantos. Jantou uma sopa no começo da noite. Ao ver o 
noticiário, baixou a cabeça e acrescentou: “Não sou esse monstro. Não 
sou esse monstro”. 
 
Na quarta-feira, o policial que faz a guarda de Kiko encontrou no 
banheiro a mangueira do chuveiro enrolada na grade do banheiro, 
numa posição que sugeria que Kiko pudesse tentar cometer suicídio. 
Foi só então que a delegada Lylian Carús, de Cruz Alta, determinou 
que ele fosse algemado à cama, para evitar que se ferisse. O médico 
de Kiko, Paulo Ricardo Nazário Viecili, descarta a hipótese de suicídio 
e diz que Kiko tem tido crises nervosas e não tem previsão de alta. Na 
última quinta-feira (31), a Justiça negou o pedido de revogação de sua 
prisão temporária, feito por seu advogado, Jader Marques. No hospital, 
Kiko só tem recebido a visita de Marques, que não respondeu às 
ligações de ÉPOCA. A família de Kiko vive em Santa Maria. Ele disse à 
delegada Lylian que se internou em Cruz Alta somente porque sabia 
que os hospitais de Santa Maria estavam lotados. 
 
Kiko responde a uma acusação de lesão corporal grave contra um 
rapaz, espancado por seguranças da boate, em janeiro de 2011. O 
soldado da Aeronáutica Luiz Fernando Crispan, de 22 anos, golpeado 
por cassetetes, sofreu uma fratura exposta no braço direito. Crispan 
afirma não duvidar de que a ordem para a ação dos seguranças partiu 
de Kiko. Em outro episódio, em abril de 2010, Patrícia Jovasque 
Rocha, de 21 anos, ficou retida por horas dentro da Kiss porque 
perdera a “comanda”, onde se registra o consumo de bebidas e 
comida. Em agosto de 2012, a boate foi condenada a pagar 
indenização de R$ 10 mil a Patrícia. 
 
Além do apreço pela vida noturna, Kiko e Maurinho têm em comum a 
atuação assídua nas redes sociais. Kiko é popularíssimo. Tem quase 
24 mil seguidores no Facebook e 4 mil amigos apenas em seu perfil. 
Nos últimos dias, a internet serviu de espaço para que críticos e 
defensores dos dois se manifestassem, às centenas. Inocente do 
impacto que as declarações em redes sociais podem causar, Maurinho 
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escreveu no Facebook às 6h17 da manhã do domingo, enquanto se 
contavam corpos na porta da Kiss: “Pessoal, tô bem... apesar da 
tragédia”. O comentário gerou uma avalanche de protestos dos que 
viram na mensagem uma prova de sua despreocupação diante da 
catástrofe. 
 
Na Kiss, Maurinho era praticamente desconhecido dos funcionários e 
prestadores de serviço. “Nem sabia que ele era sócio. Achei que só 
fosse dono da Absinto”, disse um dos seguranças que trabalhavam na 
casa. Ao depor na polícia, Maurinho afirmou que não atuava na 
administração da boate e tinha apenas participação nos lucros. Após seu 
depoimento, foi levado, em caráter temporário, para o presídio de Santo 
Antão, a 7 quilômetros do centro da cidade. 
 
Depois da tragédia, a prisão de Kiko e Maurinho foi decretada pela 
Justiça de Santa Maria, sob a suspeita de destruir provas que pudessem 
esclarecer o que ocorreu na noite do acidente. As imagens das câmeras 
de segurança da Kiss não foram localizadas. A polícia fez operações de 
buscas nas empresas de Maurinho, mas nada encontrou. Não há 
confirmação até agora de que os empresários tenham alguma 
responsabilidade pelo incêndio, mas suas atitudes levantaram suspeitas 
e revoltam os familiares das vítimas. 
 
Marques, o advogado de Kiko, afirmou que a casa de shows tinha 
condições para funcionar e já tinha recolhido, em outubro passado, uma 
taxa para renovar o plano contra incêndio, mas o Corpo de Bombeiros 
não fizera a vistoria necessária para isso. Marques disse ainda que a 
boate imprimiu apenas 850 convites para a festa que terminou em 235 
mortos (até o fechamento desta edição). O Corpo de Bombeiros diz que 
havia na casa entre 1.200 e 1.500 pessoas. Nos últimos dias, ficou 
demonstrado que a Kiss tinha sérias deficiências de segurança. Um dos 
funcionários da boate, um barman, que prefere não se identificar, 
defende Kiko. “Há três meses, ele pediu que trocassem todos os 
extintores da casa”, disse o funcionário em depoimento à polícia. Ele 
afirmou que todos os seguranças da casa sabiam usar os extintores. A 
versão foi desmentida pelo depoimento de um segurança que já 
trabalhara na boate e estava lá na noite do incêndio. Em seu 
testemunho, disse que “nunca recebeu instrução na firma ou na boate” 
sobre como mexer com equipamentos contra o fogo. Outra prática 
habitual na Kiss eram reformas que atendiam ao desejo de Kiko por 
mudanças repentinas no ambiente. 
 
Durante a semana, a polícia recolheu outros depoimentos contraditórios 
sobre ele. Uma funcionária que perdeu a filha no incêndio e teria motivos 
para atacá-lo fez vários elogios. Natalícia Moraes da Silva, lavadora de 
copos da boate, não foi trabalhar no dia por estar indisposta e enviou em 
seu lugar a filha, que morreu no incêndio. Ela acredita que a tragédia 
não passou de uma fatalidade e isentou o patrão de culpa. “Ele é um 
homem maravilhoso. Se ele está comendo um doce, e você está sem, 
ele divide”, disse. Ao mesmo tempo, Vanessa Vasconcelos, que deixou 
o cargo de gerente no fim de 2012, afirmou que Kiko achava “os 
extintores feios” e mandava tirá-los. “Só colocava de volta quando ia ter 
inspeção”, disse ela. Vanessa perdeu uma irmã na Kiss. 
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Enquanto a polícia investiga os empresários, a Defensoria Pública do 
Rio Grande do Sul rastreia o patrimônio deles. A medida visa garantir o 
pagamento de indenização às famílias das vítimas. Na segunda-feira 
seguinte à tragédia, a pedido da Defensoria Pública, a Justiça de Santa 
Maria determinou o bloqueio de bens e contas bancárias da boate, de 
Maurinho, de Kiko, de sua irmã e de sua mãe, que aparecem no papel 
como donas da boate. “Nenhum valor cobre a vida de um filho morto e 
há famílias que perderam mais de um. Mas, até a condenação dos 
culpados, o patrimônio dos réus costuma evaporar”, afirmou o defensor 
público-geral do Estado, Nilton Arnecke Maria. “A medida também 
serve de exemplo. Outros empresários evitarão tragédias com medo de 
que seus bens sejam bloqueados.” A Defensoria Pública afirma que já 
foram bloqueados cinco imóveis de Maurinho. 
 
Garantir o ressarcimento não será uma tarefa fácil. A distribuidora de 
pneus da qual Kiko aparece como dono foi incluída no cadastro dos 
contribuintes que devem ao governo federal. Para garantia de 
pagamento da dívida de quase R$ 3 milhões, a Justiça penhorou os 
bens da empresa, que somaram R$ 1,1 milhão, valor insuficiente para 
cobrir o rombo. No dia 19 de dezembro passado, o Tribunal Regional 
Federal manteve a Verdes Vales na lista suja dos devedores. 
 
 
Fonte:  
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SEGURANÇA DO TRABALHO 

 
 
Os profissionais da Segurança do Trabalho 
 
Nem sempre é tarefa fácil identificar e eliminar as condições dos atos inseguros 
que podem gerar os acidentes e as doenças ocupacionais.  
 
Para isso existem profissionais especializados em Segurança do Trabalho. 
Conheça as equipes responsáveis por isso: 
 
• SESMT – De acordo com o tamanho da empresa e o grau de risco que o tipo 
de atividade oferece, a lei obriga a empresa a contratar uma equipe 
multidisciplinar – técnico, engenheiro, médico e enfermeiro do trabalho – que 
compõe o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do 
Trabalho (SESMT). 
 
• CIPA – Em conjunto com o SESMT, também atuam membros da Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), que são eleitos anualmente pelos 
demais colegas para representá-los junto aos empregadores. 
 
Os integrantes do SESMT e da CIPA devem avaliar permanentemente a 
qualidade do ambiente e as atitudes dos trabalhadores, buscando comunicar 
falhas e apontar soluções. 

 
Riscos que cercam o posto de trabalho 
 
De acordo com o tipo de atividade da empresa, o ambiente de trabalho pode 
apresentar uma série de fatores prejudiciais à saúde das pessoas. 
 
É importante conhecê-los, para tomar as medidas preventivas adequadas. Veja 
como são classificados os principais tipos de risco que ameaçam os 
trabalhadores, de um modo geral: 
. 

  RISCOS EXEMPLOS 

 VERDE FÍSICOS 

Excesso de ruído, vibrações, calor ou frio intenso, 
pressões anormais, radiações (como as geradas por 
aparelhos de raios X), umidade, iluminação deficiente 

 VERMELHO QUÍMICOS Poeiras, fumaças, gases e vapores tóxicos. 

 MARROM BIOLÓGICOS 
Contato com microrganismos causadores de doenças 
(vírus, bactérias, parasitas, fungos e bacilos). 

 AMARELO ERGONÔMICOS 

Condições de trabalho desconfortáveis, geralmente 
com esforço repetitivo, que interferem na postura, 
provocando dores musculares na coluna e 
articulações. 

 AZUL ACIDENTES 

Arranjo físico inadequado, iluminação inadequada, 
incêndio e explosão, eletricidade, máquinas e  
equipamentos sem proteção, quedas e animais 
peçonhentos 
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Observe os gráficos a seguir. Eles revelam dados da Previdência Social 
de 1970 a 2008. O primeiro apresenta os dados dos acidentes de 
trabalho e o segundo sobre as doenças ocupacionais. Analise os gráfi 
cos a seguir. Pesquise na internet e converse com seus amigos para 
encontrar as causas, os efeitos e o que se pode realizar para diminuir 
esses números. Depois prossiga a leitura. 

 

 
Gráficos elaborados pelo Eng. Civil e de Segurança Carlos Marangon.  
Fonte: http://areaseg.com/estatisticas/ 
 

 
A evolução da informática e da internet diminuiu as distâncias e trouxe 
agilidade para o trabalhador: a partir da década de 1990, os 
microcomputadores passaram a dominar o ambiente da maioria das 
empresas. 
 
Mas essa facilidade teve seu preço: o esforço gerado pelo manuseio do 
mouse e dos teclados, somado à nova dinâmica de trabalho (trabalhadores 
sentados na maior parte do tempo), desencadeou uma série de doenças 
ocupacionais. 
 

Movimentos repetitivos dos dedos, 
das mãos, dos pés, da cabeça e do 
tronco produzem fadiga muscular, 
levando ao desenvolvimento de 
inflamações nos tendões e 
músculos. Essas doenças geram 
fortes dores e dificuldade de 
movimentação das áreas atingidas, 
e são conhecidas como Lesão por 
Esforço Repetitivo (LER) e 
Distúrbios Osteomusculares 
Relacionados ao Trabalho (DORT). 
 

 
 

 
TEC ADMINISTRACAO MODULO III PGM 09 

 

 

http://www.efivest.com/
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Os instrumentos e métodos de prevenção 
 
Os profissionais do SESMT, assim como os demais funcionários, por meio da 
CIPA, devem estar sempre atentos para sugerir as medidas necessárias para a 
garantia do bem-estar de todos. A seguir, você verá alguns dos principais 
métodos e instrumentos, que são verdadeiros aliados da vida e da saúde dos 
trabalhadores. 
 
a) EPCs – Equipamentos de Proteção Coletiva 
 
Os Equipamentos de Proteção Coletiva contribuem para a segurança de todos 
os funcionários. Veja alguns exemplos entre os inúmeros tipos de EPCs, que 
variam conforme o ambiente de trabalho. 
 
• Sprinkle – Sistema de segurança contra incêndios acionado pela elevação de 
temperatura ou presença de fumaça. Instalado no teto, produz fortes borrifos 
de água no ambiente. 
 
• Extintor e mangueira de incêndio – O modelo-padrão, comprimento e 
localização são fornecidos pelas normas do Corpo de Bombeiros. 
 
• Manta ou cobertor – Utilizada para abafar ou envolver a vítima de incêndio, 
devendo ser de lã ou algodão grosso (e jamais conter fibras sintéticas!). 
 
• Kit de primeiros socorros – Deve conter os itens exigidos por lei. 
 
b) EPIs – Equipamentos de Proteção Individual 
 
Em algumas atividades, a lei determina que a empresa forneça gratuitamente 
Equipamentos de Proteção Individual. De acordo com a tarefa exercida, é 
necessário utilizar um determinado conjunto de EPIs, que protegem 
praticamente todas as partes do corpo: 
 
• Cabeça – Capacete contra impactos, chuva e sol. 
 
• Olhos – Óculos contra impactos, estilhaços ou partículas; evitam a cegueira e 
a conjuntivite. Também protegem da luminosidade intensa 
 
• Vias respiratórias – Protetor respiratório para prevenir problemas 
pulmonares em ambientes com poeiras, gases ou vapores nocivos. 
 
• Face – Máscara de solda contra impactos de partículas, respingos de 
produtos químicos, radiação e ofuscamento. 
 
• Ouvidos – Protetores auriculares previnem a surdez e os problemas 
psicológicos. 
 
• Mãos e braços – Luvas evitam o contato com agentes nocivos (biológicos ou 
químicos), choque elétrico, queimaduras e cortes. 
 
• Pernas e pés – Botas de borracha proporcionam isolamento contra 
eletricidade, umidade e produtos químicos. 
 
• Tronco – Aventais de couro protegem de impactos, gotas de produtos 
químicos, choque elétrico, queimaduras e cortes. 
 

http://www.efivest.com/
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• Todo o corpo – Cintos antiqueda são indispensáveis para pedreiros nos 
andaimes. 
 

   
As empresas, além de serem responsáveis por fornecer os EPI’s devem 

ainda fiscalizar o uso dos mesmos pelos funcionários. Os equipamentos 

por sua vez devem ser confortáveis e substituídos sempre que necessário. 

 

c) Brigadas de incêndio 
 
A brigada é uma organização interna, formada por uma equipe preparada e 
treinada para atuar com rapidez e eficiência em casos de princípio de 
incêndio. Deve ser capaz de efetuar o combate e a extinção do fogo, além de 
organizar e orientar a saída dos trabalhadores do local de risco. 
 
d) Sinalização 
 
 

UM, DOIS, TRÊS, TESTANDO!! 

 
Efivestiana ficou uma semana afastada do trabalho, com fortes 
dores lombares. O motivo foi um tombo que ela levou no corredor 
da empresa, onde um profissional fazia faxina. A moça não 
percebeu que o chão estava molhado e escorregou. De que forma 
este acidente poderia ser evitado?  
 
No interior e exterior das instalações da empresa, devem existir formas de 
aviso e informação rápida, que orientem os funcionários e ajudem a prevenir 
acidentes. As normas regulamentadoras indicam um conjunto de símbolos e 
sinais criados para garantir a fácil compreensão dos riscos ou dos 
procedimentos a cumprir nas diversas situações de trabalho. O acidente 

http://www.efivest.com/
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ocorrido com Rafaela, por exemplo, poderia ter sido evitado com a simples 
colocação de um cavalete com um sinal indicando “Perigo, chão molhado”. As 
ilustrações mostram alguns exemplos de sinais: 
 

 
 
e) Ergonomia e exercícios laborais 
 
Muitas vezes, as condições do posto de trabalho não estão bem adaptadas às 
características dos funcionários. Essas características se referem: 
• À posição e ao formato das máquinas e ferramentas que o trabalhador opera. 
• Ao formato e à disposição dos móveis que utiliza. 
• Ao espaço disponível. 
 
Quando isso ocorre, se não for feito um ajuste ergonômico, os funcionários têm 
grandes chances de desenvolver alguma doença ocupacional (como LER ou 
DORT). 
 

Doença ocupacional é aquela que o trabalhador contrai por causa do 

trabalho – seja pelas ferramentas que tem que usar, seja pelo ambiente em 

que tem que estar todos os dias. Por exemplo: um operário que perde a 

audição depois de trabalhar anos usando uma britadeira. 

 
Para estudar esse problema, especialistas em ergonomia avaliam as 
condições de trabalho, analisando o esforço que cada funcionário realiza para 
executar suas tarefas. 
 
Além da preocupação com o formato adequado dos  móveis e utensílios de 
trabalho, algumas empresas promovem a ginástica laboral diária. Antes do 
início ou durante a jornada de trabalho, um profissional de educação física 
conduz uma sessão de exercícios, que visa promover o bem-estar e prevenir 
lesões. 

 
Ergonomia é a ciência que procura alcançar o ajustamento mútuo 

ideal entre o homem e o seu ambiente de trabalho. 
 
 

Segurança patrimonial 
 
Você já pensou que na vida, por mais que se planeje, é comum 
acontecerem surpresas, fatos que fogem ao nosso controle? 
 
Alguma vez um acontecimento imprevisto atrapalhou seus planos 
profissionais, de lazer ou afetivos? 
 
Você já viu alguém se lamentando pelo fato de não ter feito seguro, após 
a perda ou dano de algum bem? 
 

http://www.efivest.com/
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Como você já viu, cuidar da saúde das pessoas que trabalham na empresa é 
fundamental. Mas há um outro fator essencial para a sobrevivência do 
negócio: a segurança patrimonial. 
 
O QUE É SEGURO? 

É um contrato pelo qual uma empresa especializada em seguros se 

compromete a pagar uma indenização ao cliente no caso da ocorrência de 

determinados acontecimentos – roubo, incêndio etc. Para isso, o segurado 

paga uma quantia à seguradora, chamada de prêmio. 

 
As modalidades mais comuns de seguros são: 
• Incêndio, queda de raio e explosão. 
• Problemas técnicos em equipamentos eletrônicos e máquinas em geral. 
• Impacto de veículos terrestres e queda de aeronaves. 
• Roubos, furtos, depredações e saques. 
• Vendaval e granizo. 
 
E atenção! Se a organização não fizer o seguro dos bens e valores 
essenciais ao seu funcionamento, corre o risco de fechar as portas no caso 
de alguma perda grave. 

 
Você sabia que muitos 
pianistas fazem seguro 

das próprias mãos? 
E que dançarinos fazem 

seguro das pernas? 
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CONHEÇA O VALOR DOS SEGUROS DAS 

PARTES DOS CORPOS DOS FAMOSOS 
 

A australiana Kylie Minogue, resolveu assegurar o bumbum, mas por uma 

quantia mais módica: R$ 12 milhões |Toby Melville / Toby Melville 

 
No Brasil, Valesca Popozuda fez seguro, claro, do seu bumbum. O valor? R$ 4 

milhões | Marcos Ramos / Agência O Globo 

 

Carla Perez foi uma das primeiras a fazer seguro do bumbum no Brasil: em 

1997, o derrière da musa do É o Tchan foi avaliado em R$ 12 milhões 

| Marizilda Cruppe / Agência O Globo  

 

A apresentadora alemã Heidi Klum protegeu as pernas por R$ 4 milhões 

| Michael loccisano / AFP 

 

Já as pernas do ex-jogador David Beckham valem bem mais: elas foram 

avaliadas em cerca de R$ 467 milhões. Tudo bem que foi quando ele ainda 

atuava nos gramados…  | Divulgação 
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O jogador português Cristiano Ronaldo também segurou suas pernas, mas a R$ 

300 milhões | Divulgação 

 
No Brasil, Claudia Raia foi uma das pioneiras no assunto, assegurando suas 

pernas por cerca de R$ 1 milhão  

|Leonardo Aversa / Leonardo Aversa / O Globo 

 

Sabe quanto valeria o sorriso de Julia Roberts? R$ 66 milhões  

| Richard Shotwell / Richard Shotwell/Invision/AP 

 

 
 

Já a voz de Bruce Springsteen está assegurada por R$ 14 milhões | Ivo 

Gonzalez / Agência O Globo 

 

Bond, James Bond, ou melhor, Daniel Craig dispensou dublê para as cenas de 

risco de “007 – Quantum of Solace”, a um custo de R$ 5 milhões em seguros 

 
Fonte: SUZANNE PLUNKETT / REUTERS/Suzanne Plunkett - por O Globo 

Site: https://www.industriadoseguro.com.br/blog/conheca-o-valor-dos-

seguros-das-partes-dos-corpos-dos-famosos 
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UM, DOIS, TRÊS, TESTANDO!! 

 

 
Não só os acidentes de trabalho, mas também os acidentes domésticos podem 
ter consequências gravíssimas, até fatais. Por isso, fique atento para proteger 
as pessoas que você ama, aplicando na sua própria casa o que aprendeu 
neste estudo. Você pode começar “treinando” com a cena a seguir. 
Nesta ilustração, identifique os riscos que ameaçam a saúde dessa criança e 
os fatores de segurança que a protegem.  
 
Leia com atenção as atividades a seguir e escreva as respostas no seu bloco 
de notas. 

1. Um funcionário contraiu gripe de um colega, dentro da empresa. Isso pode 

ser considerado uma doença ocupacional? Por quê? 

 
2. Um minerador desenvolveu problemas respiratórios (silicose) por ficar 

exposto ao excesso de poeira na mina durante muitos anos, sem proteção 
adequada. Esse é um caso de doença ocupacional? Por quê? 

 
3. Uma empresa adquiriu diversos equipamentos para garantir a segurança 

coletiva e individual de seus funcionários: 
• Um sistema sprinkle para todos os escritórios. 
• 10 kits de primeiros socorros. 
• 50 cobertores de poliéster. 
• 200 capacetes. 
• 200 pares de botas industriais. 
• 30 protetores auriculares. 
Porém, um desses itens está fora dos padrões de segurança. Qual é? Explique 
por quê. Se necessário, pesquise sobre o assunto. 
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4. Relacione as colunas, indicando que tipo de doença pode ser desenvolvida 
no exercício de cada tipo de trabalho, caso não se tomem as devidas 
precauções quanto a saúde e segurança. 
( 1 ) Surdez   ( ) Carteiro 
( 2 ) Asma   ( ) Técnico em radiologia 
( 3 ) Raiva   ( ) Serralheiro 
( 4 ) LER ou DORT  ( ) Lixeiro 
( 5 ) Leptospirose  ( ) Operador de britadeira 
( 6 ) Câncer   ( ) Executivo 
 

 
Arte: Mardônio Andrade 

 
VALE SABER 
 
Muitos empregadores, e até mesmo representantes da CIPA, subestimam os 
riscos que o posto de trabalho pode oferecer. Como você já viu, o seu próprio 
lar pode oferecer grandes riscos à sua integridade física. 
 
Certamente, algumas atividades apresentam mais fatores de risco do que 
outras – mineração, construção, siderurgia –, porém, qualquer ambiente de 
trabalho pode se tornar potencialmente danoso, se as normas de segurança 
não forem observadas. 
 
Como exemplo, reflita sobre este caso real ocorrido em um colégio de classe 
alta, no Rio de Janeiro: Um funcionário subiu no telhado para buscar uma 
bola que lá havia caído, sem utilizar qualquer equipamento de segurança 
(como um cinto). O descuido foi fatal: ele se desequilibrou e bateu com a 
nuca no chão, após uma queda de quase cinco metros. 
 
É bom lembrar que com a vida só se erra uma vez. Por isso é fundamental 
uma mudança de postura pessoal, pensando sempre duas vezes antes de 
colocar o seu bem mais precioso em risco. 

 
Frísia: Segurança no trabalho - o compromisso é de todos nós! 

 
 

VALE | Percepção de Risco 

 

http://www.efivest.com/
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INTERTEXTOS 
Filmes 

 
“Os Simpsons – A odisseia de Homer”, Os Simpsons 1ª Temporada (The 
Simpsons – The complete first season), de Matt Groening, EUA, 2001. 
Homer é demitido após causar mais um acidente na usina nuclear e tenta 
cometer suicídio. Ele desiste da ideia e se torna um ativista da segurança no 
trabalho. 
 
CLIQUE NO BOTÃO A SEGUIR PARA ASSISTIR AO EPISÓDIO: 

 
 
“Os Simpsons – Homer tamanho-família”, Os Simpsons 7ª Temporada 
(The Simpsons – The complete seventh season), de Matt Groening, EUA, 
2005. Homer engorda, para ser classificado como incapacitado para o trabalho 
na usina nuclear. Consegue a licença para trabalhar em casa, mas seu 
desleixo como inspetor de segurança leva a cidade a ser ameaçada por um 
desastre nuclear.  
 
CLIQUE NO BOTÃO A SEGUIR PARA ASSISTIR AO EPISÓDIO: 

 
 
Ambos os episódios mostram, com muito humor, como uma atuação 
empresarial gananciosa pode ser prejudicial à saúde dos trabalhadores, 
colocando suas vidas em risco. Da mesma forma, fica claro que o problema da 
segurança também é responsabilidade de cada funcionário, que tem o direito 
garantido por lei de reivindicar condições seguras de trabalho. 
 
 

 
 
 

http://www.efivest.com/
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CIDADANIA AMBIENTAL 
 
 

MEIO AMBIENTE E QUESTÕES AMBIENTAIS 
 
Conforme a Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada através da 
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, meio ambiente é o conjunto de 
condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, 
que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. 
 
Movimentos políticos surgidos na década de 1970 levantaram mundialmente 
a questão ambiental e com processo de globalização foi ganhando mais 
força. Nessa mesma época surgiram organizações ambientalistas como o 
Greenpeace e o Friends of the Earth. 

 
POLUIÇÃO 
 
A poluição é uma alteração indesejável nas características do meio ambiente 
que pode levar direta ou indiretamente a danos à saúde, à sobrevivência ou 
às atividades dos seres humanos e outra espécies ou ainda deteriorar 
materiais 
(BRAGA et al., 2005). 

 
POLUIÇÃO DO SOLO/RESÍDUOS 
 
A poluição do solo é decorrente da deposição de elementos capazes de 
produzir alterações e sua estrutura natural. As principais fontes poluidoras do 
solo são: tintas, inseticidas, remédios e outros produtos farmacêuticos, 
agrotóxicos, componentes eletrônicos, gasolina, diesel, óleos automotivos, 
produtos químicos de pilhas e baterias, fertilizantes, fluidos hidráulicos, 
solventes, embalagens (plástico, papel, metal). 
 
Medidas como incineração produz fumaça tóxica na sua execução e a 
deposição em aterros produz fluidos tóxicos que se infiltram no solo e 
contaminam os lençóis de água. A melhor alternativa para diminuir o 
problema, seria o consumo consciente, reciclagem e utilização de materiais 
biodegradáveis ao invés dos descartáveis. 
 

POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 
 
São as alterações no ar atmosférico resultante da liberação de contaminantes 
que podem vir de diversas fontes como fábricas, escapamento dos veículos, 
emissões provocadas pela atividade humana ou de meios naturais, como 
exemplo os incêndios florestais ou as poeiras dos desertos, podendo levar a 
danos à saúde dos seres vivos e ao ecossistema. 
 
Os impactos, dessa contaminação se darão a nível local como a acidificação 
da atmosfera e chuvas ácidas ou a nível global, como o efeito estufa e a 
redução da camada de ozônio. 
 
Já existem várias tecnologias capazes de realizar o controle da poluição 
atmosférica, utilizados em indústrias e setor automotivo, como ciclone de 
poeiras, precipitador eletrostático, carvão ativado, conversor catalítico e 
biofiltros. 
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 A poluição atmosférica, devido a suas consequências, é uma preocupação 
mundial e ações que minimizem este tipo de dano ao meio ambiente é 
discutida em conferências e protocolos. 
 

POLUIÇÃO HÍDRICA 
 
São alterações na composição e nas características da água, provocada 
principalmente por lançamentos de efluentes industriais, acidentes marítimos 
envolvendo o petróleo, esgotos domésticos e industriais, uso de fertilizantes 
agrícolas nas plantações, lançamento de compostos inorgânicos como o 
mercúrio na atividade de garimpo em busca do ouro, lançamento de outros 
materiais orgânicos sintéticos como plásticos, detergentes, solventes, tintas, 
inseticidas, etc. 
 
A água é um elemento de grande importância para o planeta. É um recurso 
natural indispensável à vida no planeta. A poluição dos recursos hídricos traz 
graves consequências para os seres humanos e para todos os outros seres 
vivos que dependem dela para sobreviver. Além da poluição hídrica, outro 
agravante é o grande desperdício de água potável, principalmente para as 
atividades econômicas. 
 

 
Figura: Tartaruga em risco ao confundir sacola plástica com alimento 
Fonte: CTISM 

 
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 
 
Esse olhar mais direcionado para as questões ambientais começou a ganhar 
espaço na década de 1960 com o surgimento de entidades voltadas a proteção 
e preservação ambiental. Na atualidade as questões relacionadas à 
preservação ambiental ainda ganham destaque, sendo uma das maiores 
preocupações por parte da sociedade, de organizações e dos governos em 
todo o mundo. 
 
A preservação ambiental é de responsabilidade de todos, isto é, da sociedade 
e das empresas, devendo a todos o dever de promover a conservação 
ambiental, de modo, a garantir as gerações futuras recursos naturais 
necessários à sobrevivência dos seres no planeta. 
 
Apesar do debate constante sobre o tema de preservação ambiental, poucos 
resultados, em termos de ações, têm sido percebidos em relação às reuniões e 
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encontros ambientais realizados ao redor do mundo, como por exemplo, o 
Rio+20. 
 
A pressão constante por um crescimento econômico elevado entre as nações 
mundiais faz com que aumente, em alguns casos, a necessidade de 
utilização muito maior de recursos naturais, fazendo com que as ações 
necessárias para diminuição do consumo dos recursos ambientais não 
obtenham sucesso desejado. 
 
 

ASPECTOS LEGAIS, INSTITUCIONAIS E ÓRGÃOS 
REGULAMENTADORES DE MEIO AMBIENTE 
 
Apesar da legislação ambiental brasileira não ser cumprida de forma 
satisfatória, ela é considerada como uma das mais completas quando 
comparada a outras em todo o mundo. Estas leis são importantes e podem 
garantir a preservação do grande patrimônio ambiental do país, caso sejam 
devidamente cumpridas. 
São as seguintes: 
 
• Lei da Fauna Silvestre – Lei nº 5.197, de 03 de janeiro de 1967 – a lei 
classifica como crime o uso, perseguição, apanha de animais silvestres, caça 
profissional, comércio de espécies da fauna silvestre e produtos derivados de 
sua caça, além de proibir a introdução de espécie exótica (importada) e a 
caça amadorística sem autorização do Ibama. Criminaliza também a 
exportação de peles e couros de anfíbios e répteis em bruto. 
 
• Lei do Zoneamento Industrial nas Áreas Críticas de Poluição – Lei nº 
6.803, de 02 de julho de 1980 – atribui aos estados e municípios o poder de 
estabelecer limites e padrões ambientais para a instalação e licenciamento 
das indústrias, exigindo o Estudo de Impacto Ambiental (EIA). 
 
• Lei da Área de Proteção Ambiental – Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981 
– criou as “Estações Ecológicas“, áreas representativas de ecossistemas 
brasileiros, sendo que 90 % delas devem permanecer intocadas e 10 % 
podem sofrer alterações para fins científicos. Foram criadas também as 
“Áreas de Proteção Ambiental” ou APAS, áreas que podem conter 
propriedades privadas e onde o poder público limita as atividades econômicas 
para fins de proteção ambiental. 
 
• Política Nacional do Meio Ambiente – Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 
1981 – tornou obrigatório o licenciamento ambiental para atividades ou 
empreendimentos que possam degradar o meio ambiente e criou 
instrumentos como o estudo de impacto ambiental para vislumbrar possíveis 
alternativas e consequências ambientais de projetos públicos ou privados, 
requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem como por 
entidades privadas, especialmente nas áreas consideradas patrimônio 
nacional. Aumentou a fiscalização e criou regras mais rígidas para atividades 
de mineração, construção de rodovias, exploração de madeira e construção 
de hidrelétricas. 
 
• Lei da Ação Civil Pública – Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 – lei de 
interesses difusos, trata da ação civil publica de responsabilidades por danos 
causados ao meio ambiente, ao consumidor e ao patrimônio artístico, turístico 
ou paisagístico. 
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• Lei de Crimes Ambientais – Decreto nº 3.179, de 12 de fevereiro de 1988 
– instituiu punições administrativas e penais para pessoas ou empresas que 
agem de forma a degradar a natureza. Atos como poluição da água, corte ilegal 
de árvores, morte de animais silvestres tornaram-se crimes ambientais. 
 

• Lei dos Agrotóxicos – Lei nº 7.802, de 10 de julho de 1989 – regulamenta 
desde a pesquisa e fabricação dos agrotóxicos até sua comercialização, 
aplicação, controle, fiscalização e também o destino da embalagem. 
 
• Lei da Exploração Mineral – Lei nº 7.805, de 18 de julho de 1989 – 
regulamenta as atividades garimpeiras. Para estas atividades é obrigatória a 
licença ambiental prévia, que deve ser concedida pelo órgão ambiental 
competente. Os trabalhos de pesquisa ou lavra, que causarem danos ao meio 
ambiente são passíveis de suspensão, sendo o titular da autorização de 
exploração dos minérios responsável pelos danos ambientais. A atividade 
garimpeira executada sem permissão ou licenciamento é crime. 
 
• Lei de Recursos Hídricos – Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997 – institui 
a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de 
Recursos Hídricos. Define a água como recurso natural limitado, dotado de 
valor econômico, que pode ter usos múltiplos (consumo humano, produção de 
energia, transporte, lançamento de esgotos). A lei prevê também a criação do 
Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos para a coleta, 
tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos 
hídricos e fatores intervenientes em sua gestão. 
 
• Lei de Crimes Ambientais – Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 – 
reordena a legislação ambiental brasileira no que se refere às infrações e 
punições. A pessoa jurídica, autora ou coautora da infração ambiental, pode 
ser penalizada, chegando à liquidação da empresa, se ela tiver sido criada ou 
usada para facilitar ou ocultar um crime ambiental. 
 
• Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 – criou o Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação da Natureza (SUNC): definiu critérios e normas para a criação 
e funcionamento das Unidades de Conservação Ambiental. 
 
• Estatuto da Cidade – Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – estabelece 
diretrizes gerais da política urbana e interesse social que regulam o uso da 
propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos 
cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Através de lei municipal serão 
definidos os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área 
urbana que dependerão de elaboração prévia de Estudo de Impacto de 
Vizinhança (EIV) para obter as licenças ou autorizações de construção, 
ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público municipal. 
 
• Medida Provisória nº 2186-16, de 23 de agosto de 2001 – deliberou sobre o 
acesso ao patrimônio genético, acesso e proteção ao conhecimento genético e 
ambiental, assim como a repartição dos benefícios provenientes. 
 

• Lei de Biossegurança – Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005 – 
estabeleceu sistemas de fiscalização sobre as diversas atividades que 
envolvem organismos modificados geneticamente. 
 

• Resolução CONAMA nº 362, de 23 de junho de 2005 – determina a logística 
reversa de óleos lubrificantes, isto é como deverá ser feito o recolhimento e a 
destinação deste material. 
 

• Lei de Gestão de Florestas Públicas – Lei nº 11.284, de 02 de março de 
2006 – normatizou o sistema de gestão florestal em áreas públicas e criou um 
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órgão regulador (Serviço Florestal Brasileiro). Esta lei criou também o Fundo 
de Desenvolvimento Florestal. 
• Medida Provisória nº 458, de 10 de fevereiro de 2009 – estabeleceu 
novas normas para a regularização de terras públicas na região da Amazônia. 
 
• Resolução CONAMA nº 416, de 30 de setembro de 2009 – dispõe sobre a 
prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua 
destinação ambientalmente adequada. 
 

• Novo Código Florestal Brasileiro – Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 
– dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, tendo revogado o Código 
Florestal Brasileiro de 1965. 
 

POLÍTICA NACIONAL DE PRESERVAÇÃO  
DO MEIO AMBIENTE 
 
O Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), criado através da Política 
Nacional do Meio Ambiente, tem por objetivo preservar, melhorar e recuperar 
a qualidade ambiental do país e agrupa em sua estrutura órgãos públicos 
federais, estaduais e municipais, incluindo o Distrito Federal, da seguinte 
maneira: 
 
• Conselho de Governo – órgão superior do SISNAMA responsável por 
assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes para a 
Política Nacional de Meio Ambiente. 
 

• Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) – órgão consultivo e 
deliberativo do SISNAMA que estabelece parâmetros federais (normas, 
resoluções e padrões) a serem obedecidos pelos Estados. 
 

• Ministério do Meio Ambiente (MMA) – órgão responsável pelo 
planejamento, coordenação, controle e supervisão da Política Nacional de 
Meio Ambiente. 
 
• Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA) – órgão executor, responsável por formular, coordenar, 
fiscalizar, executar e fazer executar a Política Nacional de Meio Ambiente sob 
a direção do MMA. 
 
• Órgãos seccionais – entidades de cada Estado da Federação responsáveis 
por executar programas e projetos de controle e fiscalização das atividades 
potencialmente poluidoras. 
 

• Órgãos locais/municipais – são os responsáveis por atividades de controle 
e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras. 
 
A Política Nacional do Meio Ambiente através destes órgãos visa medidas 
que sejam voltadas para a preservação da qualidade ambiental e 
manutenção do equilíbrio ecológico. 
 

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 
 
É o conjunto de ações particulares dos indivíduos, bem como de atitudes 
empresariais voltadas para o uso racional dos recursos naturais de modo a 
garantir a preservação do meio ambiente. 
 
As ações individuais podem ser exemplificadas como reciclagem do lixo, uso 
racional da água, comprar e utilizar equipamentos eletrodomésticos com 
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baixo consumo de energia, usar sacolas retornáveis ao realizar as compras, 
etc. 
 
Já as empresas podem assegurar que suas instalações e produtos estejam de 
acordo com os regulamentos das agências ambientais, tratar e reutilizar a água 
em seu processo produtivo, promover a redução e segregação de resíduos. 
 

 
 

CONSUMO CONSCIENTE 
 
As propagandas atraentes, a inflação controlada, liberação facilitada de crédito 
para a população fez com que o consumismo venha crescendo 
assustadoramente na sociedade e, como consequência, o aumento da 
degradação do meio ambiente. 
 
Consumo consciente significa consumir de forma responsável, isto é, comprar 
realmente aquilo de que necessita, diminuindo o lixo produzido pelo consumo 
desenfreado. Isso se aplica também ao descarte de lixo e demais atividades 
relacionadas ao uso de recursos naturais, como a água por exemplo. 
 
Antes de consumir algo podemos nos fazer seis perguntas: 
a) Por que comprar? 
b) O que comprar? 
c) Como comprar? 
d) De quem comprar? 
e) Como usar? 
f) Como descartar? 
 

 
Figura: Aumento do consumismo na sociedade 
Fonte: http://www.frasesparaoface.com/wp-content/uploads/2014/02/não-confunda.jpg 
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Em 1992, na Conferência da Terra, realizada no Rio de Janeiro, foi sugerida a 
política dos três R: reduzir, reutilizar e reciclar. 
 
Reduzir quer dizer, consumir menos. Se você consome menos, produz 
menos lixo. Exemplo: copo descartável por canecas laváveis. 
 

 
Figura: Adoção de canecas laváveis nas empresas no lugar dos copos plásticos 
descartáveis Fonte: CTISM 

 
Reutilizar perpassa em dar uma nova utilização a um material que já tenha 
sido utilizado na sua função primária. Exemplo: reutilização de pneus velhos 
para jardinagem. 
 

 
Figura: Reaproveitamento de pneus velhos em jardinagem Fonte: CTISM 

 

Reciclar é o processo pelo qual o material que já foi utilizado é aplicado 
como matéria-prima para a fabricação de novos bens de consumo. Exemplo: 
reciclagem de plásticos – colabora para a redução do consumo de petróleo. 
 

http://www.efivest.com/


QUALIDADE  DE VIDA  

 

 

 
 
RUA ALBERTO 

MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

51 

 
Figura: Novas garrafas plásticas fabricadas a partir de plástico reciclado 
Fonte: CTISM 

 
A resolução do CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001, estabeleceu um 
código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na 
identificação de coletores e transportadores, bem como nas campanhas 
informativas para a coleta seletiva, seguindo o padrão de cores: 

 

• AZUL: papel/papelão. 
• VERMELHO: plástico. 
• VERDE: vidro. 
• AMARELO: metal. 
• PRETO: madeira. 
• LARANJA: resíduos perigosos. 
• BRANCO: resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde. 
• ROXO: resíduos radioativos. 
• MARROM: resíduos orgânicos. 
• CINZA: resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não 
passível de separação. 

 
Alguns materiais, não podem ser reciclados, portanto, sempre que possível 
deverão ser evitados o seu uso ou sugere-se a substituição por outro que 
possa ser reciclado. Esses materiais que não podem ser reciclados deverão 
ser destinados ao lixo comum, como por exemplo: 
 

• Papel – carbono, celofane, vegetal, termofax, papéis encerados ou 
plastificados, papal higiênico, lenços de papel, guardanapos, fotografias, fitas 
ou etiquetas adesivas. 
 

• Plásticos – os termofixos (usados na indústria eletrônica e na produção de 
alguns computadores, telefones e eletrodomésticos), embalagens plásticas 
metalizadas (como as de salgadinhos). 
 
• Vidros – espelhos, cristais, vidros de janelas, vidros de automóveis, 
lâmpadas, ampolas de medicamentos, cerâmicas, porcelanas, tubos de TV e 
de computadores. 
 
• Metais – clipes, grampos, esponjas de aço, tachinhas, pregos e canos. 
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Sustentabilidade ambiental 
É a capacidade de manter o meio ambiente viável à sustentação das 
condições de vida para todos os seres vivos. 
 

Sustentabilidade empresarial 
É o conjunto de práticas que procuram demonstrar o respeito e 
a preocupação das empresas com as condições do meio ambiente e 
da comunidade dos quais estão inseridas e/ou atuam. 
Fonte: http://www.atitudessustentaveis.com.br/ 

 

 

RESUMO 
 
Nessa aula, discutimos um pouco sobre meio ambiente e poluição, principais 
legislações relacionadas à proteção e preservação do meio ambiente, além 
do nosso papel e das empresas dentro desse contexto. 
 
Como vimos, todos nós devemos ter responsabilidade ambiental. Todas as 
nossas atitudes presentes vão se refletir na qualidade do meio ambiente 
futuro para as próximas gerações, herdeiros dos resultados de nossas ações, 
de como e de quanto consumimos, de nossos recursos naturais e o que 
fizemos com nosso lixo. 
 
 
 

 
Cidadania ambiental 
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O DESAFIO AMBIENTAL DE SE COLOCAR 

EM PRÁTICA AS 4 ECOLOGIAS 

A palavra ECOLOGIA já foi ouvida por todos vocês, não foi? Desde a Rio-92 a 

mídia começou a usar essa palavra indiscriminadamente, virou moda, mas pouco 

foi explicado sobre o conceito dessa palavra. 

A palavra Ecologia tem origem no grego ”oikos“, que significa casa, e 

“logos“, estudo, significando “O estudo da casa (Terra). Foi usada pela primeira 

vez em 1869, pelo cientista alemão Ernst Haeckel  para designar o estudo das 

relações entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. 

Hoje e Ecologia moderna se dividiu em várias vertentes, de acordo com o 

Teólogo ambientalista Leonardo Boff: ecologia ambiental, ecologia social, 

ecologia mental e integral. Abaixo o o conceito de cada uma das vertentes 

segundo Boff. 

Ecologia ambiental se preocupa com o meio ambiente, para que não sofra 

excessiva desfiguração, com qualidade de vida e com a preservação das espécies 

em extinção. Ela vê a natureza fora do ser humano e da sociedade. Procura 

tecnologias novas, menos poluentes, privilegiando soluções técnicas. Ela é 

importante porque procura corrigir os excessos da voracidade do projeto 

industrialista mundial, que implica sempre custos ecológicos altos. 

Se não cuidarmos do planeta como um todo, podemos submetê-lo a graves riscos 

de destruição de partes da biosfera e, no seu termo, inviabilizar a própria vida no 

planeta. 

Ecologia social -não quer apenas o meio ambiente, quer o ambiente inteiro. 

Insere o ser humano e a sociedade dentro da natureza. Preocupa-se não apenas 

com o embelezamento da cidade, com melhores avenidas, com praças ou praias 

mais atrativas. Mas prioriza o saneamento básico, uma boa rede escolar e um 

serviço de saúde decente. A injustiça social significa uma violência contra o ser 

mais complexo e singular da criação que é o ser humano, homem e mulher. Ele é 

parte e parcela da natureza. 

A ecologia social defende o desenvolvimento sustentável. É aquele em que se 

atende às carências básicas dos seres humanos hoje sem sacrificar o capital 

natural da Terra e se considera também as necessidades das gerações futuras que 

têm direito à sua satisfação e de herdarem uma Terra habitável com relações 

humanas minimamente justas. 

Ecologia mental ou profunda sustenta que as causas do déficit da Terra não se 

encontram apenas no tipo de sociedade que atualmente temos mas também no 

tipo de mentalidade que vigora, cujas raízes alcançam épocas anteriores à nossa 

história moderna, incluindo a profundidade da vida psíquica humana consciente 

e inconsciente, pessoal e arquetípica. 

Há em nós instintos de violência, vontade de dominação, arquétipos sombrios 

que nos afastam da benevolência em relação à vida e à natureza. Aí dentro da 

mente humana se iniciam os mecanismos que nos levam a uma guerra contra a 
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Terra. Eles se expressam por uma categoria: a nossa cultura antropocêntrica. O 

antropocentrismo considera o ser humano rei/rainha do universo. Pensa que os 

demais seres só têm sentido quando ordenados ao ser humano; eles estão aí 

disponíveis ao seu bel-prazer. Esta estrutura quebra com a lei mais universal do 

universo: a solidariedade cósmica. Todos os seres são interdependentes e 

vivem dentro de uma teia intrincadíssima de relações. Todos são importantes. 

Ecologia integral- parte de uma nova visão da Terra. É a visão inaugurada 

pelos astronautas a partir dos anos 60 quando se lançaram os primeiros 

foguetes tripulados. Eles vêem a Terra de fora da Terra. De lá, de sua nave 

espacial ou da Lua, como testemunharam vários deles, a Terra aparece como 

resplandecente planeta azul e branco que cabe na palma da mão e que pode ser 

escondido pelo polegar humano. 

O ser humano é a própria Terra enquanto sente, pensa, ama, chora e venera. Os 

cosmólogos, vindos da astrofísica, da física quântica, da biologia molecular, 

nos advertem que o inteiro universo se encontra em cosmogênese. Isto 

significa: ele está em gênese, se constituindo e nascendo, formando um sistema 

aberto, sempre capaz de novas aquisições humanos, estamos igualmente em 

processo de antropogênese, de constituição e de nascimento. 

Bom depois dessas informações não se pode mais dizer que Ecologia é apenas 

preservar a natureza. É muito mais abrangente. Pois tudo está interligado no 

Planeta. 
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(Entrevista) CIENTISTA QUER  

ÉTICA AMBIENTAL EXTRATERRESTRE 
Exploradores espaciais e ambientalistas estão no mesmo negócio,  

diz Charles Cockell.  

 

Briga entre os dois grupos impede alívio  

de catástrofes como o furacão Katrina. 
 
Nesses tempos de aquecimento global, é comum vermos disputas ferrenhas entre os 

ambientalistas (que concentram seus esforços na preservação da Terra) e os entusiastas da 

exploração espacial (que focam sua atenção na ocupação de outros mundos). Não poderia 

haver pior postura, argumenta o cientista britânico Charles Cockell. O pesquisador lança 

até um alerta: caso esse modo de agir não mude radicalmente, e depressa, mais catástrofes 

naturais como o furacão Katrina, que devastou Nova Orleans em 2005, trarão mortes e 

sofrimento que, de outra maneira, poderiam ser evitados. 

 

"Não é apenas uma questão de mais tragédias advindas da falta de comunicação entre 

ambientalistas e exploradores espaciais, mas simplesmente das oportunidades perdidas 

para reunir recursos práticos e intelectuais de uma forma mais efetiva", disse Cockell ao 

G1. "O furacão Katrina era um exemplo de desastre, mas também era uma oportunidade 

maravilhosa para a humanidade enfrentar um grande problema ambiental com sucesso por 

dois grupos de pessoas que deveriam conversar mais eficientemente um com o outro."  

 

Professor de microbiologia da Universidade Open, no Reino Unido, Cockell trabalha 

ativamente no desenvolvimento de uma consciência ambiental que se aplique não só à 

Terra mas também ao relativamente inexplorado ambiente espacial. Para ele, por mais que 

ambientalistas e exploradores não percebam, suas atividades são basicamente as mesmas, 

e deveriam ser encaradas dessa maneira. 

 

Suas idéias estão expostas no livro "Space on Earth" ("Espaço na Terra"), recém-lançado 

pela editora britânica Macmillan. Nele, Cockell detalha sua visão e aprofunda a visão de 

que o futuro da humanidade envolve necessariamente a Terra e outros mundos, e que os 

seres humanos terão de fazer escolhas conscientes para atingir seu potencial como 

civilização interplanetária.  
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A seguir, trechos da entrevista que ele concedeu ao G1.  

 

G1 - Você destaca bastante em seu livro o conceito de exploração, não só como forma 

de fazer pesquisa científica, mas como algo que seres humanos simplesmente são 

compelidos a conduzir. À luz disso, como você vê as atuais disputas pelo orçamento da 

Nasa, que em anos recentes está sendo mais concentrado em sistemas tripulados -- o 

ônibus espacial, a Estação Espacial Internacional e as futuras naves que levarão 

astronautas de volta à Lua até 2020 -- do que em missões robóticas? Faz sentido ter 

essa briga entre essas duas classes de exploradores?  

 

Charles Cockell - Eu realmente vejo os cientistas como uma espécie de explorador. 

Cientistas são apenas pessoas que exploram usando laboratórios ou dados teóricos -- e, 

em alguns casos, pesquisas de campo. Exploradores são pessoas que tendem a se 

concentrar mais em exploração de campo, mas isso em si mesmo é um tipo de 

curiosidade científica. Então, eu acho que não há necessidade de ver conflito algum 

entre exploradores e cientistas. Eles são apenas dois grupos de pessoas que tendem a 

fazer ciência de diferentes modos. 

 

G1 - Ironicamente, o país mais avançado em exploração espacial -- os Estados Unidos -- 

parece ser o menos iluminado em políticas ambientais. No seu livro, você menciona o 

furacão Katrina como um resultado da falta de comunicação entre os dois lados da 

equação -- ambientalismo e exploração espacial. Tem mais coisas assim vindo por aí?  

 

Cockell - Eu acho que tem. Mais precisamente, não é apenas uma questão de mais 

tragédias advindas da falta de comunicação entre ambientalistas e exploradores 

espaciais, mas simplesmente das oportunidades perdidas para reunir recursos práticos e 

intelectuais de uma forma mais efetiva. O furacão Katrina era um exemplo de desastre, 

mas também era uma oportunidade maravilhosa para a humanidade enfrentar um grande 

problema ambiental com sucesso por dois grupos de pessoas que deveriam conversar 

mais eficientemente um com o outro. Muitos desastres naturais podem ser mitigados pela 

comunicação entre esses dois grupos -- incêndios, tempestades, alagamentos etc.  

 

G1 - Embora tenhamos feito muitos avanços no espaço, adquirindo mais conhecimento 

sobre a Terra e outros mundos, parece claro que o melhor ainda está por vir. Em alguns 

anos, poderíamos detectar os primeiros planetas como a Terra em torno de outras 

estrelas, e isso será empolgante, para dizer o mínimo. Você acha que também ajudará a 

aumentar a noção de que ambientalismo e exploração espacial são a mesma coisa?  

 

Cockell - Sim, irá. Encontrar, ou mesmo não encontrar, um planeta como a Terra em 

algum outro lugar irá finalmente responder a uma questão milenar -- a Terra é singular? A 

busca por planetas extra-solares pode ter profundas conseqüências sobre a nossa 

perspectiva de nosso ambiente e de nossa biosfera. Mas até mais que isso, a exploração 

do nosso próprio Sistema Solar poderia ser altamente significativa, já que também pode 

expandir nossa visão do modo como os ambientes podem ou não podem suportar vida.  

 

G1 - Considerando o exemplo americano, parece mais fácil fazer o lado da 

"exploração" caminhar (o que faz agrada a indústria) do que o lado "ambiental" (que 

desagrada a indústria). Encontrar outros mundos habitáveis no Universo irá mudar isso 

de algum modo, para melhor ou para pior? A descoberta de outras Terras pode de 

algum modo baratear a nossa?  

 

Cockell - Eu acho que é um bom argumento esse de baratear a nossa, mas eu suponho 

que depende de como você encara. De alguns modos, descobrir outras Terras baratearia 

a nossa, mas talvez de alguns modos isso seja bom, já que nos despertaria para o fato de 

que, se destruirmos a Terra, nossa falta não seria muito sentida no resto do universo. Eu 

acho que você pode ver isso como um argumento de que nós poderíamos melhorar 

nossa atenção com o ambiente ao descobrir tanto que somos singulares como que somos 

apenas um mundo de muitos. Essas descobertas têm o potencial de nos despertar, mas de 

formas diferentes. E seu argumento também levanta a importante questão de que tudo 
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depende de como educamos nossas crianças para perceber essas descobertas. A educação 

é de fato a chave para usar essas descobertas.  

 

G1 - Você advoga em favor de uma ética ambiental emergente que irá incluir não só a 

Terra mas também outros mundos. Quais seriam os principais pontos desse novo 

"conjunto de regras"? Já está claro? Ele permitiria, por exemplo, terraformação?  

 

Cockell - Eu acho que os principais pontos seriam provavelmente os mesmos que tentamos 

desenvolver na Terra. Respeito pelos ambientes -- e seus possíveis habitantes --, não 

destruir coisas só porque podemos, mas desenvolver a exploração do espaço com uma 

visão do uso sustentável dos ambientes. Eu acho que a terraformação é altamente 

controversa. Conforme aquecemos a Terra e destruímos a camada de ozônios já estamos 

envolvidos num grande experimento de desterraformação da Terra. Como esse 

experimento demonstrou, o desfecho nem sempre é previsível, e eu tenho algumas 

dúvidas de que você poderia terraformar de maneira consciente outros planetas. 

G1 - Você aposta na descoberta de vida em outras partes do Sistema Solar para disparar 

essa nova consciência ambiental?  

Cockell - Vida obviamente ajuda. Embora na Terra nós preservemos os ambientes por sua 

beleza natural -- veja regiões da Antártida --, e portanto possamos ter uma ética ambiental 

que se prolongue para mundos "mortos" em outras partes, a vida adiciona uma dimensão 

que aprofunda nossa consciência ambiental -- temos uma empatia por coisas vivas. Então, 

a descoberta de vida, embora não exigida para avançar uma ética extraterrestre, faria essa 

defesa da proteção de outros planetas mais fácil.  

 

G1 - Quais são, para você, os principais candidatos a abrigar vida? 

 

Cockell - Marte e Europa, a lua de Júpiter, são os candidatos mais prováveis para a vida em 

nosso próprio Sistema Solar?  

G1 - Muitas pessoas pensam que o grosso da exploração espacial -- especialmente no 

ramo tripulado -- já foi concluído, e as grandes coisas que fizemos nas últimas décadas 

foram motivadas por política, não por ciência ou mesmo espírito de exploração. O que 

você diz a essas pessoas?  

Cockell - O espaço foi motivado pela política porque é muito caro ir até a órbita terrestre -- 

os governos são as únicas pessoas que podem pagar. Com a exploração privada do espaço, 

pode ser possível que muitas pessoas irão para lá por razões não-políticas. Eu posso 

apreciar a floresta tropical brasileira e poderia organizar uma expedição para estudá-la sem 

nenhuma ambição política. Por que então é difícil imaginar um futuro em que os 

exploradores vão a Marte ou à Lua para estudar geologia, busca por vida e se maravilhar 

com seus ambientes, livres de agendas políticas? Eu acho que é possível. Nesse sentido, a 

exploração do espaço mal começou.  

G1 - Você defende uma visão equilibrada entre os dois lados -- ambientalistas e 

exploradores --, sem comprar o discurso puro de um e de outro (ou seja, a Terra não é 

necessariamente mais importante do que o resto, e o resto não será necessariamente uma 

salvação para a Terra). Considerando os problemas que você aponta no livro, como o 

risco de consumo maciço de recursos espaciais, levando ao aumento da poluição na 

Terra, não seria melhor simplesmente ficar em casa e, no máximo, desenvolver algum 

modo de desviar asteróides que não foram convidados?  

Cockell - Seria um erro ficar em casa. Embora o controle descontrolado de recursos 

espaciais possa ser um problema, não devemos rejeitar as oportunidades só porque elas 

vêm com desafios. Os benefícios científicos e de recursos do espaço para a civilização 

humana em geral são vastos e eu acho que devemos aproveitar essas oportunidades, mas 
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não podemos estar cegos para fato de que, ao fazer isso, precisaremos responder a 

grandes desafios no caminho.  

G1 - Qual será o papel do turismo espacial no futuro da exploração? É relevante que 

algumas pessoas, como Richard Branson, estejam desenvolvendo as chamadas 

"espaçolinhas", ou ainda há uma distância muito grande entre esses vôos suborbitais e 

viagem interplanetária?  

Cockell - Eu acho que o turismo espacial dará a muito mais pessoas a oportunidade de 

ver o espaço e experimentar a exploração e o estudo científico daquele ambiente, e isso 

pode ajudar a espalhar uma visão mais ampla de um futuro humano. Mas, de novo, nós 

também temos de perceber que, como a indústria privada na Terra, isso trará desafios -- 

como regulamos a exploração comercial da Lua e de Marte, por exemplo? O turismo 

espacial também reduzirá o custo de acesso ao espaço, e isso irá essencialmente abrir as 

portas para a nossa habilidade de nos tornarmos uma civilização espacial. 

G1 - Um outro lugar incômodo em que o ambiente e o espaço se encontram é no 

famoso paradoxo de Fermi. O que você acha da perspectiva de que talvez as 

civilizações simplesmente não sejam boas na aplicação da sua nova ética -- exploração 

espacial e ambientalismo como a mesma coisa -- e não consigam evitar a aniquilação? 

Você acredita que um planeta pode estar condenado no momento em que uma espécie 

decide que é hora de queimar algum petróleo? 

Cockell - Eu acredito fortemente em escolhas para a sociedade. Eu não acredito num 

"destino". As pessoas que acreditam em destino são geralmente perigosas porque elas 

ficam travadas numa única direção, sem percepção de outras escolhas. Então eu não 

acho que nosso destino seja nos destruirmos. Pode ser verdade que a resposta ao 

paradoxo de Fermi seja que muitas civilizações se destroem, mas temos uma escolha de 

não fazê-lo -- somos seres inteligentes e pensantes que podem evitar que isso aconteça.  

 
Site:  
http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL6530-5603,00-
CIENTISTA+QUER+ETICA+AMBIENTAL+EXTRATERRESTRE.html 
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ESCRITÓRIO ERGONÔMICO  
 

Cerca de 80% de todas as pessoas sofrem, pelo menos uma vez na vida, com 

dores nas costas. Um a cada dez dias de afastamento por doença se deve a 

dores lombares, hérnias de disco e companhia. O motivo costuma ser uma 

postura incorreta na atividade para a qual nosso corpo, ainda assim, não é 

feito: sentar-se. De forma simples, é possível fazer algo contra isso.  

 

Os quatro elementos mais importantes para ter um 
escritório ergonômico 

 
 

1. O monitor deve ser posicionado abaixo do eixo visual horizontal e estar a 

uma distância de um braço, no mínimo. O motivo: Se o monitor estiver 

muito perto ou na altura incorreta, sua postura corporal ficará 

frequentemente contraída. Principalmente na área dos ombros e da nuca, 

costumam surgir tensões. 

2. O teclado e o mouse devem ficar alinhados com os cotovelos. Assim, o 

peso não fica unilateral e permanentemente sobre a parte superior de seu 

corpo, evitando tensões e desajustes na musculatura dos ombros, das 

costas e da nuca. Use apoios de mãos! Eles evitam que você dobre as 

mãos e poupam as articulações, os tendões e os nervos das mãos até os 

cotovelos. Dessa forma, doenças como a síndrome do túnel do carpo ou o 

cotovelo de tenista são evitadas com eficácia. 

3. A bacia deve ficar levemente inclinada – cadeiras e assentos 

ergonômicos ajudam nisso. O efeito: A parte inferior das costas fica com 

sua postura natural, enquanto os discos intervertebrais e a musculatura 

ficam aliviados. 

4. Os pés devem ficar fixamente encostados no chão e em posição paralela. 

O efeito: O corpo assume automaticamente uma postura mais saudável e 

o peso é dividido igualmente sobre as duas metades do corpo – o que não 

ocorre ao se sentar com as pernas cruzadas. 
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Evitando posturas incorretas 

 
O erro de postura mais comum de todos. Em vez de se sentar 
corretamente e se apoiar no encosto da cadeira, muitas pessoas se 
apoiam em uma quina da cadeira e entortam a parte superior do corpo. 
A consequência: A nuca e as costas ficam tensas. Além disso, o 
cotovelo é utilizado como apoio. A consequência: Todo o peso da parte 
superior do corpo é colocado sobre um pequeno ponto do cotovelo, 
pressionando excessivamente os nervos e os tendões. 
 

 
 
Não cruze as pernas, colocando uma sobre a outra. Assim, o corpo é 
forçado a assumir uma posição completamente antinatural. 
Principalmente a área lombar e a nuca ficam sobrecarregadas. 
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Esta postura também é muito antinatural. A área do encosto da cadeira 
não é utilizada e as costas ficam muito curvadas. Partes específicas do 
corpo precisam suportar a pressão e ficam, assim, muito 
sobrecarregadas. 
 

 
 
O monitor foi trazido à altura correta com uma elevação. Um apoio feito 
de silicone protege as mãos. E pense sempre nisso: Movimento faz bem 
ao corpo e evita sobrecargas unilaterais. Aproveite o efeito móvel do 
encosto da cadeira e “estique-se” para a frente e para trás. E não se 
esqueça: espreguice-se de vez em quando! 
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É preciso usar móveis especiais? 

Vamos à boa notícia: Na maioria dos casos, não é preciso usar móveis 

especiais ou muito caros. As dores nas costas costumam surgir simplesmente 

pela postura incorreta por dias, semanas, meses. Em geral, basta ajustar 

corretamente a mesa e a cadeira e trabalhar em sua própria postura. 

 
Essencial para um escritório ergonômico: A cadeira  

Essencial para um escritório ergonômico é o ajuste correto da cadeira de 

escritório. Quando ela está ajustada corretamente, fica muito mais fácil dispor 

corretamente a mesa, o monitor, o teclado e o mouse. 

 
Como exatamente a cadeira deve ser ajustada? 

A cadeira deve ser ajustada, na medida do possível, com base em seu corpo. 

Isso envolve o ajuste do assento, dos braços da cadeira e do encosto. 

O assento está na altura correta quando suas coxas e panturrilhas formam um 

ângulo reto entre si e seus pés estão um ao lado do outro e totalmente apoiados 

no chão. Ao sentar-se, toda a área do assento deve ser ocupada, de modo que as 

costas possam se apoiar no encosto. Portanto, sente-se o mais atrás possível, 

apoiando-se no encosto da cadeira. 

Quando uma cadeira ergonômica é utilizada, os braços da cadeira e o encosto 

também são reguláveis, além da altura do assento. O encosto deve ser ajustado 

de modo que as costas fiquem em posição quase vertical e apoiadas desde a 

região lombar até as omoplatas. 

 
A altura correta dos braços da cadeira 

A altura dos braços da cadeira está correta quando, ao se sentar, os cotovelos 

ficam posicionados de modo que as partes superior e inferior dos braços 

formem um ângulo reto. Para trabalhar, os braços da cadeira e a mesa precisam 

estar à mesma altura. Se sua mesa tem altura regulável, isso não será um 

problema. Caso contrário, se sua mesa for muito baixa, é possível colocar algo 

sob os pés do móvel; se for muito alta, a altura do assento da cadeira precisará 

ser ajustada. Se tudo isso não ajudar, um apoio para pés poderá ser utilizado. 

 
A altura correta da mesa 

Utilize o resultado da calculadora como ponto de partida e ajuste a mesa o 

máximo possível a essa altura. Em seguida, faça um ajuste fino. A mesa deve 

estar a uma altura, de modo que os cotovelos e os antebraços fiquem retos 

sobre a mesa quando a parte superior de seus braços estiver relaxada. 

Se a tampa da mesa estiver muito baixa, sua coluna será forçada a fazer uma 

curvatura antinatural. Se, por outro lado, a mesa estiver instalada muito alta, os 

ombros ficarão empurrados para cima, tensionando a musculatura do pescoço e 

da nuca durante o trabalho. 

 

http://www.efivest.com/


QUALIDADE  DE VIDA  

 

 

 
 
RUA ALBERTO 

MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

63 

 
Como se sentar corretamente? 

A inclinação da região lombar tem ligação direta com a sobrecarga da coluna. A 

região lombar deve estar no mesmo ângulo em que fica ao caminhar ou ficar de 

pé, pois, assim, a coluna vertebral é idealmente poupada. 

Uma cadeira de escritório com um assento inclinado para a frente com apoio 

simultâneo no encosto ajuda a deixar a coluna vertebral com seu formato natural 

de S duplo. 

 
Trabalhando corretamente com um laptop 

 
 
Os laptops não foram feitos para ser usados por muito tempo sobre a 
mesa de escritório. O monitor é muito baixo e não pode ser ajustado no 
ângulo correto. A consequência: Em vez de se apoiar corretamente no 
encosto da cadeira, é preciso se curvar para a frente. A parte superior 
das costas e a nuca ficam tensas. A região lombar fica comprometida 
por conta da postura incorreta ao se sentar. E os cotovelos, os 
antebraços e os tendões das mãos ficam repousados sobre os cantos 
pontudos da mesa e do laptop. 

http://www.efivest.com/
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Um suporte especial coloca o laptop em uma posição melhor. Apesar 
disso, a postura ainda não é a ideal, pois as mãos não ficam apoiadas 
e o monitor, em geral, fica muito baixo. Não se deve trabalhar assim 
por muito tempo. 
 

 
 
Em caso de necessidade, também é possível usar dois ou três pacotes 
de papel sulfite para levar o laptop à altura correta. Com um teclado 
externo e apoio para as mãos, os cotovelos, as mãos e as bainhas dos 
tendões são poupados da forma correta. 
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Teclado e mouse 

 
Segurando o mouse corretamente: Pegue o mouse com a mão toda e 
atente-se para uma linha reta. O seguinte truque pode te ajudar: Imagine 
o mouse simplesmente como uma “extensão natural” de sua mão. O que 
nunca deve ser feito: Dobrar as mãos. 
 

 
Para o teclado, vale a mesma regra: As mãos devem ficar em linha reta, 
como extensões dos braços. De modo nenhum, as mãos devem ficar 
dobradas ou inclinadas. 
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Melhor ainda para as mãos e, principalmente, para os ombros é o uso 
de teclados ergonômicos. Neles, as fileiras de letras são dispostas 
levemente na diagonal, para que as mãos e os braços fiquem em uma 
posição natural. 
 

 
Um teclado compacto é melhor do que um teclado comprido com bloco 
numérico porque, quanto mais próximos estiverem o mouse e o 
teclado, mais natural será sua postura. Sendo assim, os teclados mais 
largos são ruins porque, quanto mais largo for o teclado e mais distante 
ele estiver do mouse, mais o braço precisará trabalhar. Assim, as 
costas e os ombros ficam muito sobrecarregados. 
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Movimento no escritório 

Não precisa sempre ser um programa esportivo completo ou exercícios extensos 

de alongamento. Com frequência, basta incluir mais movimento em sua rotina 

no escritório. Vá pessoalmente até um colega em vez de telefonar ou escrever 

um e-mail rápido. Beber bastante também é uma boa ideia. Isso não é apenas 

saudável, como também te faz caminhar mais regularmente. 

Dispense o elevador e, em vez disso, use as escadas. O corpo humano foi 

desenvolvido para estar em movimento. Caminhar é a forma de movimento mais 

natural do ser humano. Por isso, ele deve ser integrado o máximo possível à 

rotina do escritório. 

 
 
Ambiente de trabalho: O fator bem-estar 

Mesmo que o local de trabalho já esteja mobiliado, ainda será possível fazer 

pequenos ajustes no ambiente. Nesse aspecto, pequenas alterações já são 

significativas. Tomar ar fresco suficiente e ter a iluminação adequada aumentam 

a capacidade de concentração. A disposição dos objetos da mobília também 

pode ser coerente para melhorar a situação de luminosidade e deixar seu trabalho 

mais agradável. Objetos pessoais e plantas dão um toque próprio ao escritório. 

Ao tomar ar regularmente, é possível ampliar significativamente a capacidade de 

concentração. Com plantas domésticas, é possível obter um clima interior 

melhor para o escritório. As condições ideais de trabalho ocorrem a uma 

temperatura entre 20 e 22°C e umidade relativa do ar de 50%. A mesa deve ser 

ajustada de modo que, ao escrever, a mão não faça uma sombra na direção de 

escrita, porém nunca de frente para a janela! 

 
 
Site: https://www.blitzresults.com/pt-br/escritorio-ergonomico/ 
 

 
 

TEC SECRETARIADO MODULO III PGM 11 
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QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO:  

PRINCIPAIS TÉCNICAS E BENEFÍCIOS! 
 

A qualidade de vida no trabalho (QVT) se tornou requisito básico para a 

melhoria do desempenho dos colaboradores. É por meio dessa técnica que o 

turnover é diminuído, os funcionários se sentem mais satisfeitos e inúmeras 

oportunidades são criadas para melhorar o clima organizacional e a 
produtividade da equipe.  

Uma pesquisa realizada pela Universidade de Northwestern mostrou que as 

empresas que possuem programas de qualidade de vida no trabalho conseguem 

construir um ciclo virtuoso da satisfação envolvendo funcionários, clientes e o 
desempenho financeiro da organização. 

E aquelas que não possuem? Simplesmente terão funcionários menos produtivos 

e engajados com suas atividades diárias – algo que afetará o relacionamento com 
os clientes e os lucros da empresa. 

Ou seja, todos os resultados de um negócio são afetados pelo grau de satisfação 

dos colaboradores com o seu emprego. Foi assim que muitos gestores 

começaram a reconhecer a importância da adoção de diferentes modelos de 
QVT. 

Elaboramos um guia completo com tudo que você precisa saber sobre o assunto. 
Veja a seguir os tópicos que iremos abordar: 

O QUE É QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

O conceito de qualidade de vida no trabalho não se resume apenas aos bons 

salários ou benefícios oferecidos por algumas empresas. Também conhecida 

como QVT, ela se relaciona com a satisfação de uma pessoa em desenvolver sua 
carreira e vida pessoal através do ambiente profissional. 

Essa satisfação é otimizada por meio da compreensão das necessidades de cada 

colaborador, criação de oportunidades relevantes ao desenvolvimento de 

carreira e o fornecimento das ferramentas adequadas para que isso seja 
alcançado igualmente. 

A qualidade de vida no trabalho surgiu em meados dos anos 60 quando 

cientistas sociais e empresários perceberam que os funcionários produziam mais 

quando estavam felizes e motivados. Depois disso, diversas pesquisas 
embasaram e reforçaram a importância da QVT nas empresas. 

Em 1943, o psicólogo Abraham Maslow divulgou um estudo que enfatizou a 
importância da compreensão de tais necessidades. 

http://www.efivest.com/
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Hierarquia das necessidades de Maslow 

De acordo com o estudioso, todo ser humano possui um conjunto de cinco 

necessidades que se sobrepõem umas às outras de forma hierárquica. Quando 

todas as urgências básicas são satisfeitas, somos impulsionados naturalmente ao 
centro da pirâmide até alcançarmos o topo. 

O nível da realização pessoal é um dos mais difíceis de serem alcançados, 

sobretudo quando estamos falando de métodos de gestão ultrapassados. Por isso 

que é indispensável liderar a equipe de forma que a criatividade, autonomia e 
pensamento estratégico estejam presentes. 

É sempre importante enfatizar que a qualidade de vida nas empresas é diretamente 

proporcional ao desempenho dos funcionários. Ou seja, se a sua equipe está 

satisfeita e motivada com os processos de trabalho adotados, com certeza 
alcançará rapidamente a alta produtividade. 

Por isso, devemos entender que todos os indivíduos possuem sentimentos e 

emoções que ultrapassam os limites organizacionais. Uma pessoa não vive apenas 
para satisfazer suas necessidades básicas, como alimentação e saúde. 

Então podemos resumir o conceito de QVT da seguinte forma: 

http://www.efivest.com/
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Todo esforço que é feito por parte da organização para ajudar os seus 

funcionários a alcançarem o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, 

facilitando o aumento da satisfação individual. É uma forma de pensar 

globalmente nos três pilares corporativos: pessoas, trabalho e os processos 
empresariais.  

E a área de Recursos Humanos exerce um papel fundamental na manutenção da 

qualidade de vida profissional. Além das atividades de recrutamento e 

treinamento de pessoal, o RH também precisa garantir um bom clima 

organizacional e que todos os colaboradores tenham suas necessidades 
satisfeitas. 

BENEFÍCIOS DA QUALIDADE DE VIDA NAS EMPRESAS 

Empresas que investem na qualidade de vida do trabalhador otimizam seus 

resultados de forma mais rápida e eficiente. Mas além da simples melhoria da 

produtividade dos colaboradores, esta técnica promove outras centenas de 
benefícios: 

REDUÇÃO DO TURNOVER 

O turnover ou rotatividade de pessoal é um termo muito utilizado pelo RH na 

avaliação da taxa média entre admissões e demissões em determinada empresa. 

O aumento deste número pode representar uma grande ameaça à saúde 
organizacional, refletindo em situações de insegurança. 

Entre os principais custos do aumento do turnover, destacamos: 

 Primários: relacionados aos custos com demissões e substituições dos 

colaboradores;  

 Secundários: aspectos intangíveis que provocam queda da produtividade e 

motivação; 

 Terciários: são sentidos a médio e longo prazo, como a redução da qualidade 
dos produtos e reflexos na imagem da empresa.  

Empresas que se preocupam com o bem-estar dos funcionários terão menos 

índices de rotatividade, já que a falta dessa característica é um dos principais 
motivos para os pedidos de demissão. 

RETENÇÃO DE TALENTOS 

A retenção de talentos é uma consequência direta da diminuição do turnover e 

investimento em qualidade de vida no trabalho. A valorização dos funcionários 

que já estão dentro da empresa é extremamente positiva para reduzir custos, 

garantir que os processos sejam realizados por pessoas experientes e alinhadas 
aos objetivos organizacionais. 

 

MELHORIA DA SAÚDE DOS COLABORADORES 

De acordo com a Catho, empresas americanas que acumulam estresse negativo 

perdem cerca de U$ 150 bilhões por ano. Isso inclui o absenteísmo, 

“presenteísmo” (trabalhar com a cabeça em outro lugar), desmotivação, doenças, 
afastamentos e conflitos interpessoais. 

http://www.efivest.com/
http://materiais.salpinx.com.br/checklist-clima-organizacional
http://materiais.salpinx.com.br/checklist-clima-organizacional
http://www.catho.com.br/carreira-sucesso/gestao-rh/investir-na-qualidade-de-vida-do-funcionario-aumenta-a-produtividade-da-empresa


QUALIDADE  DE VIDA  

 

 

 
 
RUA ALBERTO 

MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

71 

Mas o oferecimento de condições para que todos os funcionários se sintam 

saudáveis e satisfeitos no trabalho precisa incluir fatores que ultrapassem o âmbito 

financeiro dos benefícios e salário, incluindo mais aspectos da saúde e qualidade 
de vida no trabalho. 

MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL 

E quando somamos todos esses fatores, temos um clima organizacional mais leve 

e agradável. Tal sensação ajuda na melhoria das relações interpessoais, 

comunicação interna, diminuição dos conflitos e aumento da confiança entre as 
equipes. 

ELEVAÇÃO DOS RESULTADOS 

Então todos esses benefícios da qualidade de vida impactam diretamente os 

resultados da empresa, sendo que o trabalhador melhora sua produtividade e 

desempenho. Esse investimento é como um círculo virtuoso: funcionários 

satisfeitos produzirão mais e com maior qualidade, e a organização aumentará sua 
rentabilidade. 

PROBLEMAS OCULTOS EM UMA GESTÃO DE PESSOAS 

ULTRAPASSADA 

Vivemos em uma época em que se reinventar se tornou requisito básico para a 

sobrevivência de qualquer negócio. O perfil de consumo e o padrão de vida das 

pessoas estão mudando rapidamente, exigindo que as empresas ofereçam 
produtos cada vez mais exclusivos. 

Mas essa preocupação em mudar não deve ser feita apenas com o público 

externo, os stakeholders internos também precisam ser priorizados. Por isso que 

uma gestão de pessoas ultrapassada acaba reduzindo a motivação e desempenho 
dos colaboradores rapidamente. 

Por exemplo, a maioria das pessoas que procuram um novo emprego observam 

primeiramente o clima organizacional e o modelo de gestão utilizado – afinal, 

ninguém quer trabalhar em um local desgastante. Com rotinas cada vez mais 

maçantes, o salário já não é visto como o principal diferencial de determinada 
empresa, e sim o nível de qualidade de vida que ela oferece. 

Quem não sonha em trabalhar em um local descontraído? Que tenha benefícios 

como auxílio para pagar academia, possibilidade de trabalhar em home office, 
flexibilidade nos horários ou ambiente horizontal? 

Todos esses aspectos são valorizados pelos colaboradores, ainda mais quando 

estão alinhados com aspectos intangíveis da gestão participativa! São elementos 

que podem parecer bobagem para alguns gestores, mas possuem um poder 
incrível para despertar a motivação e o desejo de produzir no colaborador. 

MAS É PRECISO QUE O DISCURSO E A PRÁTICA  

ESTEJAM BEM ALINHADOS. 

Imagine-se participando de um processo seletivo em uma empresa que promete 

investimentos em qualidade de vida no trabalho, planos de carreira e orientação 
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profissional. Bem provável que fique animado com a oportunidade e se esforce 
até conseguir a vaga. 

No entanto, em seu primeiro dia de trabalho você se depara com uma gestão de 

pessoas extremamente tradicional e engessada. Quais seriam as consequências? 

Um aumento da pressão, frustração, redução da motivação e necessidade de 
“jogar tudo para o alto”. 

Não adianta fazer reuniões encantadores, mas não colocar os aspectos 

prometidos em prática. Por isso, procure inserir tais características de modo que 

os colaboradores sintam que elas estão presentes em sua rotina. Assim, toda a 
equipe passará a agir de maneira engajada e empenhada com suas atividades. 

PRÁTICAS QUE USAMOS E RECOMENDAMOS  

Aqui na Salpinx, usamos algumas boas práticas que incentivam a melhoria da 

qualidade de vida dos nossos funcionários. Temos observado uma redução 12% 
nas dispersões e aumento de 41% nas horas positivas de cada colaborador. 

Tudo isso de forma rápida, prática e sem precisar gastar muito. Mas como? Com 
a implementação das seguintes técnicas: 

#1 Autogestão 

A autogestão nada mais é do que colocar o colaborador no centro de seu 

desenvolvimento profissional. Ele observa quais aspectos precisa melhorar, 
fazendo isso de forma espontânea e sem a intervenção direta dos gestores. 

Essa técnica garante maior autonomia, incentiva o aprimoramento individual e o 

oferecimento de ideias que podem inovar determinado processo. Dessa forma, 

os gestores conseguem se concentrar em outras demandas – claro, sem esquecer 
de acompanhar o crescimento da equipe. 

#2 Acompanhamento dos indicadores de desempenho 

E não conseguimos acompanhar tais práticas sem um acompanhamento 

detalhado dos indicadores de desempenho de cada funcionário (e dos seus 

setores). Fazemos uma comparação entre o desempenho da equipe antes e 
depois da implementação das técnicas, e a surpresa fica cada dia mais positiva. 

Além disso, também é importante que o gestor olhe para o modo como gerencia 

seus colaboradores e refletir sobre quais práticas podem ser melhoradas ou 

excluídas. Isso pode ser otimizada com a implementação de avaliações de 
desempenho 360º ou um simples feedback em tempo real. 

#3 Gamificação  

Gamificação é o uso dos elementos dos games como recursos para motivar e 

engajar as equipes. Por exemplo, recompensamos todos os nossos funcionários 

com medalhas e pontuações sempre que alcançam determinado objetivo. Além 
disso, eles concorrem à prêmios reais periodicamente. 

Já comprovamos que esses aspectos promovem um grande impacto no aumento 

da motivação, engajamento e desempenho dos colaboradores. Eles se sentem 
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mais envolvidos em suas atividades para alcançarem os prêmios ou simplesmente 
uma melhor colocação no ranking. 

Muitas organizações se perguntam como ter qualidade de vida no trabalho, mas se 

esquecem que todas essas estratégias também precisam ser pautadas em incentivos 

à hábitos individuais dos colaboradores – que funcionam como apoio aos aspectos 
que citei anteriormente. 

HÁBITOS PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

É comum encontrarmos pessoas que passam mais tempo dentro da empresa do 

que em sua própria casa. Dessa forma, grande parte do que acontece no trabalho 
influencia nossa vida pessoal. 

Claro que dias estressantes são normais em qualquer função, mas quando isso 

começa a ser frequente é preciso adotar estratégias para diminuir o estresse. Como 

eu disse, a qualidade de vida torna o processo de trabalho mais agradável e 
dinâmico, evitando que essas situações se tornem comuns. 

Então tornar o ambiente de trabalho mais adequado é o primeiro passo. E não 
somente o local físico, como também a atmosfera da organização. 

Algumas empresas já começaram a modificar a estrutura organizacional investindo 

nas técnicas que falei mais acima e em uma liderança mais lateral e horizontal. 

Porém, também é importante incentivar que os próprios colaboradores mudem 
alguns hábitos prejudiciais. 

Mudar não será fácil, mas é altamente necessário para melhorar o desempenho da 

equipe! 

Por exemplo, muitos funcionários já estão tão acostumados com uma gestão 

tradicional que não conseguem se adaptar ao novo estilo baseado no conceito de 

qualidade de vida no trabalho. É como um professor meu costuma falar: “as 

pessoas lutam pela autonomia dentro das empresas e, quando finalmente 

alcançam, não sabem o que fazer com ela. A liberdade de decisões se transforma 
em um monstro”. 

Então essas mudanças devem ser pautadas em uma ação conjunta entre 

colaborador e gestor. Ao mesmo tempo que o líder insere aspectos de autogestão, 

gamificação e acompanhamento dos indicadores de desempenho, o funcionário 
muda alguns de seus hábitos prejudiciais. 

1 - Redução do ritmo 

O hábito de realizar várias tarefas ao mesmo tempo se tornou mais comum após o 

advento da internet e dos computadores. Apesar de muitas pessoas acreditarem 

que a multitarefa é sinônimo de produtividade, essa ação acaba prejudicando 
imensamente os resultados alcançados. 

Dessa forma, priorizar uma única tarefa por vez é altamente essencial quando o 

assunto é manter a concentração e o foco no trabalho. Essa atitude também 

promove resultados com mais qualidade, menos pressão e o processo de produção 
se torna menos estressante e extenso. 

http://www.efivest.com/
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Uma dica é utilizar a ferramenta de matriz de responsabilidades para destinar 

tarefas e evitar a sobrecarga. Este mecanismo de gestão é muito utilizado em 

projetos que envolvam uma quantidade maior de pessoas, auxiliando o gestor no 
processo de distribuição de atividades.  

2 – Tirar um tempo para descansar 

Incentive sua equipe a tirar um tempo para descansar a mente, algo que pode ser 

feito com o oferecimento de um lanche durante os horários menos produtivos da 

empresa (algo que adotamos aqui no Salpinx depois que começamos a 
acompanhar os indicadores de desempenho). 

Você também pode verificar se os colaboradores estão tendo essa pausa por 

meio das avaliações de desempenho ou ficando extremamente atarefados no dia-
a-dia, tendo até que levar trabalho para casa. 

3 – Instigue a descoberta de motivações 

Crie dinâmicas que incentivem a reflexão sobre as motivações e sonhos de cada 

colaborador, sempre auxiliando o processo com o oferecimento de orientações 
profissionais ou práticas de coaching. 

 Onde eles querem chegar?  

 O que estão fazendo para alcançar tais sonhos?  

 Como a empresa pode ajudar?  

Depois desse processo de autoconhecimento ficará fácil reconhecer onde cada 

lado pode contribuir um pouco mais e em qual nível da Pirâmide das 

Necessidades de Maslow cada colaborador está. Dessa forma, alcançar as metas 
e objetivos definidos será tranquilo. 

4 – Deixe claro a liberdade para propor mudanças 

A qualidade de vida no trabalho é elevada nas empresas que abrem espaço para 

que os colaboradores inovem e sugiram ideias. Por isso, deixe claro essa 

possibilidade para que todos analisem sem culpa o ambiente e identifiquem 
pontos que podem ser melhorados. 

Construa um diálogo mais produtivo, aberto e saudável com os colaboradores. 

Ou seja, nunca critique excessivamente uma sugestão feita pela equipe: escute 

com calma, faça críticas construtivas, converse com seus superiores, dê um 
feedback rápido e tente ao máximo implementá-las. 

Lembre-se que o discurso e a prática devem sempre seguir alinhados. Então, ao 

incentivar a liberdade para que os seus funcionários proponham mudanças, 

procure ouvir o que está sendo dito, analisar com calma e colocar em prática 
aquilo que for relevante para a equipe e a empresa. 

5 – Ser criativo e inovador 

Muitas empresas acabam “matando” essas duas características ao criar um 

ambiente de trabalho repleto de pressões. Elas bloqueiam o acesso à internet, 

monitoram os funcionários e não oferecem nenhum recurso que possa ajudar no 
desenvolvimento pessoal. 

http://www.efivest.com/
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Além dessas práticas, existem muitas outras que devem ser mudadas para que os 

colaboradores se tornem mais criativos e inovadores. A maioria é bem simples, 

como as que selecionamos neste artigo sobre construção de estações de trabalho 
mais produtivas. 

ACOMPANHANDO O NÍVEL DE QUALIDADE DE VIDA NA SUA 

EMPRESA 

Já sabemos que a qualidade de vida no trabalho é sinônimo de motivação e 

inspiração para que os colaboradores se tornem mais produtivos. Por isso é 

necessário que ela seja mensurada constantemente através dos indicadores de 
desempenho e clima organizacional. 

Esse processo é extremamente importante para garantir a continuidade dos 

resultados e certificar que as ações tomadas estão realmente contribuindo para o 

crescimento da empresa/colaborador. 

Então, o objetivo principal deve estar relacionado à identificação de como está o 

nível de motivação e satisfação dos colaboradores, sobretudo quando falamos dos 

recursos e oportunidades oferecidos pela empresa, e como isso tem afetado o 
comportamento de cada funcionário. 

Mas atenção: ouvir sua equipe ainda é indispensável nesse processo de mudança, 
isso garantirá que todos se envolvam igualmente. 

Com os resultados em mãos, será possível identificar as áreas que precisam ser 

melhoradas com mais urgência e propor mudanças mais direcionadas. Isso ajuda a 

evitar que métodos incorretos de gestão continuem sendo usados como forma de 
melhorar a satisfação. 

As estratégias já foram implementadas em todos os setores? Não pense que apenas 

isso basta, é importante continuar mensurando o desempenho e satisfação da 
equipe periodicamente.  

TRANSFORME A QUALIDADE DE VIDA EM MISSÃO ESTRATÉGICA 

A missão estratégica de uma empresa traduz os seus principais objetivos e metas. É 

por meio dela que os valores, propósitos e crenças organizacionais são passados 

adiante e adaptados ao longo do tempo. De forma resumida, é tudo aquilo que a 
organização mais almeja atingir. 

Transformar a qualidade de vida dos funcionários em uma missão estratégica da 

empresa é uma ótima forma de evidenciar essa preocupação. É reconhecer que a 

saúde e satisfação dos colaboradores são elementos importantes ao crescimento e 
desenvolvimento da empresa. 

Essa atitude também engloba a demonstração de interesse por parte da 

organização na melhoria do clima organizacional, investimento em treinamento e 

desenvolvimento dos colaboradores e implementação de técnicas que reduzam os 
níveis de estresse durante a execução das tarefas. 

CONCLUSÃO 

http://www.efivest.com/
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A qualidade de vida tem se tornado um elemento essencial para que os 

colaboradores se sintam motivados e satisfeitos em realizar suas tarefas - 
contribuindo para que as empresas alcancem melhores resultados. 

Ou seja, é se adaptar para alcançar a alta produtividade! 

São pequenas e significativas alterações que podem fazer a diferença na 

atmosfera e resultados da empresa. Desde pausas mais adequadas às 

necessidades de cada funcionário ou até a abertura maior para o diálogo e 
exposição de ideias. 

No entanto, é preciso cuidado ao mudar. É importante que todos os funcionários 

sejam incluídos no processo de identificação dos problemas e planejamento das 

estratégias de solução. Este envolvimento fará com que a equipe se sinta mais 
reconhecida.  

 

  
Texto de: Andreza Abreu  (Content Strategist na Salpinx e graduanda em 

Comunicação Social - com habilitação em Publicidade e Propaganda.)  

Site: https://www.salpinx.com.br/qualidade-de-vida-no-trabalho/ 
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SAÚDE NO TRABALHO: PREVENIR É 

MELHOR DO QUE LAMENTAR (Entrevista) 
 

Por Patrícia Bispo para o RH.com.br 

O cuidado com a saúde deixou de ser uma preocupação pessoal e hoje é visto 

como uma questão prioritária e estratégica para muitas organizações. Afinal, 

quando o capital humano apresenta índices de adoecimento significativos, isso 

será sentido no dia a dia corporativo, pois o talento poderá ter que ser afastar 

durante algum tempo do seu posto de trabalho e, nem sempre, haverá outro 

colaborador para assumir as atividades do profissional que se ausenta para se 

restabelecer. 

Dados do Ministério da Previdência Social mostram que a saúde do trabalhador 

brasileiro merece mais atenção. De acordo com o órgão, só em 2009, foram 

registrados quase 724 mil casos de acidentes e doenças do trabalho, entre os 

profissionais assegurados da Previdência Social. Vale ressaltar que os 

trabalhadores autônomos (contribuintes individuais), não foram incluídos nessas 

estatísticas. E as notícias tornam-se ainda mais preocupantes, quando se 

consideram as seguintes informações: ainda em 2009, foi constatada uma morte 

a cada 3,5 horas, motivada pelo risco decorrente dos fatores ambientais do 

trabalho e aproximadamente de 80 acidentes e doenças do trabalho reconhecidos 

a cada hora na jornada diária. Mas, o que as empresas podem fazer para reverter 

uma realidade tão preocupante? Além de cumprirem as normas de segurança do 

trabalho, logicamente, estimularem seus colaboradores a terem uma melhoria na 

qualidade de vida durante as atividades laborarias.  

Para Iamara Ferres, educadora física e diretora executiva da Alongar, empresa 

especializada em saúde no ambiente de trabalho. Nos últimos anos, o número de 

colaboradores com doenças ocupacionais cresceu preocupantemente no Brasil, 

afastando os empregados temporária ou permanentemente. "Isso tem causando 

prejuízos tanto ao empregado quanto ao empregador", alerta. Em entrevista ao 

RH.com.br, ela assinala ações simples e que podem ajudar os profissionais a se 

"protegerem", principalmente das doenças ocupacionais e de que forma a área de 

Recursos Humanos encontra-se inserida nesse contexto, de forma que venha a 

contribuir para a saúde dos talentos internos. Boa leitura e aproveite essa 

oportunidade, inclusive, para avaliar se você está cuidando bem de si! Até breve!  

RH.com.br - Como se encontra a situação do trabalhador brasileiro 

diante das doenças ocupacionais? 

Iamara Ferres - Nos últimos anos, o número de colaboradores com doenças 

ocupacionais cresceu preocupantemente no Brasil, afastando os empregados 

temporária ou permanentemente. E isso tem causando prejuízos tanto ao 

empregado quanto ao empregador. Para termos uma ideia, basta nos reportarmos 

aos dados estatísticos apresentados pelo Ministério da Previdência Social.  

RH - Essa realidade, considerada preocupante, tem chances 

significativas de ser revertida?  

http://www.efivest.com/
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Iamara Ferres - Sim, mas, para alguns "crise é sinal de oportunidade". Além 

disso, temos um trabalhador mais interessado em obter qualidade de vida, 

refletindo nas decisões de seus gestores que, por sua vez, visam maior 

produtividade. Esse efeito, de um modo geral, fez com que algumas empresas 

passassem a dar uma atenção especial à legislação trabalhista, investindo na 

contratação de profissionais de segurança de trabalho e de profissionais 

especializados em ginástica corporativa - empresarial -, e outras atividades 

mais criativas como, por exemplo, competições, intervenções teatrais ou 

criação de sala para games.  

RH - Sabemos que profissionais doentes impactam em custos. 

Quanto isso tem pesado para a Previdência Social e para as 

organizações brasileiras?  

Iamara Ferres - Segundo os dados do Governo Federal, os acidentes e as 

doenças do trabalho custam anualmente cerca de 10,7 bilhões de reais aos 

cofres da Previdência Social, por meio de pagamento auxílio-doença, auxílio-

acidente e aposentadorias. De acordo com um estudo realizado pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento para a América Latina, cerca de 10% do 

PIB é redirecionado por causa de acidentes e doenças ocupacionais. Neste 

cenário, a Norma Regulamentadora n º 17, em que o Ministério do Trabalho e 

do Emprego alerta os empregadores sobre a prevenção de acidentes de trabalho 

e doenças ocupacionais, figura como alternativa. A normativa dispõe de várias 

questões sobre ergonomia no ambiente de trabalho, por exemplo. E após o 

início das práticas é comum o gestor ter a percepção que a atividade contribui 

para o bem-estar e, consequente, para a produtividade. Num segundo momento 

ele parte para ideias inovadoras como as anteriormente citadas.  

RH - Quais são as doenças ocupacionais que mais prejudicam a 

saúde dos brasileiros? 

Iamara Ferres - Atualmente, no ambiente de trabalho, são a LER - Lesão por 

Esforço Repetitivo, e DORT - Doenças Osteomusculares Relacionadas ao 

Trabalho. São lesões ocorridas em ligamentos, músculos, tendões e em outros 

segmentos corporais relacionados com o uso repetitivo de movimentos, postura 

inadequada e outros fatores como força excessiva. Atingem a capacidade 

motora dos membros. Os mais comuns são: síndrome do túnel do carpo; 

tendinite, epicondilite, bursite, lombalgia, cervicalgia e hérnia de disco.  

RH - Que fatores contribuem para o adoecimento desses 

profissionais? 

Iamara Ferres - Dentro do local de trabalho, os trabalhadores podem estar 

sujeitos a alguns fatores de riscos, de acordo com as tarefas exercidas, o local, 

entre outros. Entre esses fatores existe o risco ergonômico, que pode gerar 

distúrbios psicológicos ou fisiológicos, provocando sérios danos à saúde do 

trabalhador. Por exemplo, um local de trabalho inadequado, levantamento de 

peso excessivo e errôneo, monotonia, repetitividade, posturas inadequadas e, 

especialmente, o estresse.  

RH - Muitas empresas investem em qualidade de vida no trabalho. 

Contudo, há algumas pessoas relaxam e não adotam as 

http://www.efivest.com/
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recomendações que ajudam a evitar as doenças ocupacionais. 

Como trabalhar o lado comportamental dos  

profissionais, nesses casos? 

Iamara Ferres - O capital humano requer mais "ouvidos", ou seja, perceber a 

rotina e as características, as particularidades de cada segmento e da equipe 

ajuda muito a promover ações mais assertivas. Com um trabalho em conjunto 

com o departamento de Recursos Humanos e o departamento médico da 

organização e a presença de uma empresa especializada em qualidade de vida 

com um programa ativo, dinâmico e com métodos diferenciados, mostrando os 

resultados obtidos com quem aderiu às mudanças, como a diminuição de queixa 

de dores, dos índices de absenteísmo e dos afastamentos e com isso, esse 

processo ganha mais fluidez. Com a conscientização desses resultados, o 

colaborador irá perceber a melhora da qualidade de vida no trabalho e em seu 

cotidiano. Muitas vezes isso se faz por meio de objetos lúdicos, intervenções 

criativas e, especialmente, com ações com o jeito da equipe. Recentemente, 

implementamos uma sala de games que tinha tudo a ver com jovens criadores de 

uma agência de comunicação, a proposta era fomentar o movimento, ócio 

criativo e a integração social, que reflete diretamente nos resultados do 

segmento.  

RH - Atualmente, quais as práticas que as organizacionais que mais 

têm tido efeito positivo, no que se refere à prevenção das doenças 

ocupacionais? 

Iamara Ferres - Hoje, as práticas com efeito positivo são a adesão aos 

programas de ginástica laboral e quick massage. Atualmente, a ginástica laboral 

começou a ser compreendido como um grande instrumento na melhora da saúde 

física do trabalhador, reduzindo e prevenindo doenças ocupacionais por meio de 

exercícios específicos que são realizados no próprio local de trabalho. E a quick 

massage, que consiste em uma massagem rápida de dez ou 15 minutos, onde os 

funcionários sentem alívio imediato das dores, cansaço físico e mental, estresse, 

desconforto muscular, dor de cabeça, além da melhoria na circulação sanguínea. 

Na sequência, podemos destacaras atividades lúdicas que vamos identificando 

em cada demanda.  

RH - Além da saúde física, que outros reflexos o investimento à 

prevenção de doenças ocupacionais traz às empresas e aos seus 

talentos? 

Iamara Ferres - Traz o aumento da produtividade, da autoestima, da redução 

das doenças relacionadas à tensão. Também se observa uma redução de custos 

da empresa com licença-médica dos trabalhadores e pagamentos de indenização 

por inaptidão, redução de faltas de funcionários, melhoria da imagem da 

empresa, que efetivamente se preocupa com condições de trabalho de seus 

funcionários. Já para os seus talentos traz motivação.  

RH - Como a área de Recursos Humanos está inserida dentro do 

contexto de prevenção às doenças ocupacionais?  

Iamara Ferres - A área de RH é fundamental para o desenvolvimento e o 

enriquecimento da qualidade de vida e da produtividade no trabalho. O papel do 

http://www.efivest.com/


SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

 

 

 

 
 
RUA ALBERTO 

MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

80 

profissional de Recursos Humanos é dedicar-se em dar uma atenção ao 

cumprimento das normas legais de saúde e segurança do trabalhador, além de 

fomentar iniciativas que valorizem o capital humano.  

RH - Alguma recomendação para as organizações que desejam 

começar um trabalho bem estruturado, para evitar que seus 

funcionários tornem-se vítimas das doenças ocupacionais? 

Iamara Ferres - Recomendamos procurar uma empresa idônea, especializada 

em qualidade de vida empresarial, voltada exclusivamente para a saúde do 

trabalhador, que, em parceria com a empresa, atinja todos os objetivos: 

promover a saúde, prevenir e amenizar doenças ocupacionais, incentivando e 

motivando seus colaboradores a praticar atividade física e abandonar o 

sedentarismo. A soma dessas ações fará um diferencial e trará resultados 

expressivos às pessoas.  

 

UM, DOIS, TRÊS, TESTANDO!! 

 
01. Banca: UPENET/IAUPE Órgão: UPE Prova: Técnico em Administração 2017 
A qualidade de vida remete a aspectos importantes: bem-estar mental, físico, emocional, 
entre outros, que garantem melhores condições de trabalho, resultando em um desempenho 
superior.  
Em relação à Qualidade de Vida no Trabalho, é CORRETO afirmar que  

a) se baseia numa visão integral das pessoas, ou seja, um enfoque biopsicossocial, que 
propõe uma visão holística do ser humano, com base, também, em uma visão ética da 
condição humana. 

b) visa, apenas, à melhoria contínua da remuneração e das gratificações do 
trabalhador. 

c) tem foco principal na melhoria e no crescimento dos resultados da empresa, com a 
diminuição de despesas e o aumento de vendas. 

d) visa manter o emprego do trabalhador a qualquer custo, pois é mais uma garantia 
para não ficar desempregado.  

e) tem foco na produtividade. 
 
02. Banca: IBFC Órgão: EMBASA Prova: Agente Administrativo 2017 
Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 
I. O ambiente de trabalho produz satisfação com o próprio ambiente. 
II. O conteúdo do trabalho produz satisfação com o próprio trabalho. 
Estão corretas as afirmativas: 

a) I e II 
b) Nenhuma  
c) I, apenas 
d) II, apenas 

 
03. Aplicada em: 2016 Banca: ESAF Órgão: ANAC Prova: Técnico Administrativo 

Assinale a única afirmativa correta. 
a) Qualidade de Vida no Trabalho é um conjunto de ações de uma organização, 

envolvendo diagnóstico e implantação de melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e 
estruturais somente dentro do ambiente de trabalho, visando a propiciar condições plenas de 
desenvolvimento humano para e durante a realização do trabalho. 

b) A Qualidade de Vida no Trabalho busca uma visão integral e ética do ser humano em 
seu relacionamento afetivo. 

c) A competitividade organizacional e, obviamente, a qualidade e a produtividade 
passam obrigatoriamente pela Qualidade de Vida no Trabalho. 

d) A Qualidade de Vida no Trabalho assimila a reivindicação dos colaboradores quanto 
ao bem-estar e à satisfação no trabalho e alerta as organizações quanto aos seus efeitos 
negativos sobre a produtividade e a qualidade no trabalho. 

e) A Qualidade de Vida no Trabalho envolve somente aspectos intrínsecos do cargo. 
 
04. Aplicada em: 2016 Banca: FUNRIO Órgão: IF-BA Prova: Assistente de Alunos 
Existem medidas que precisam ser observadas no local de trabalho para que acidentes sejam 
evitados. Marque a opção que apresenta as medidas mais relevantes.  

a) Ter iniciativa para resolver problemas sem consultar outras pessoas, evitando 
sobrecarregar colegas e esperar o resultado para saber se as ações estão chegando ou não 
aos fins propostos. 

http://www.efivest.com/
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b) Saber trabalhar em equipe, consultar os colegas para encontrar o melhor caminho na 
resolução dos problemas e seguir as normas já indicadas.  

c) Atender a tudo que precisa ser feito, mesmo que isto implique em uma sobrecarga de 
trabalho e apontar as falhas de outros setores que geram a sobrecarga de trabalho no 
seu setor. 

d) Resolver problemas somente com a colaboração da chefia, evitando que o provável 
desconhecimento dos colegas venha a lhe prejudicar. 

e) Fomentar a competição entre os colegas, para que todos deem o máximo de si e 
colaborar para encontrar os erros dos outros. 

 
05. Banca: Quadrix Órgão: SERPRO Prova: Técnico - Suporte Administrativo 2014 
A qualidade de vida no trabalho pode ser vista sob duas vertentes: 

 
• Do ponto de vista das organizações a qualidade de vida no trabalho pode ser 
expressa por um conjunto de normas, diretrizes e práticas no âmbito das condições, da 
organização e das relações sócio-profissionais do trabalho que visa à promoção do 
bem-estar individual e coletivo, o desenvolvimento pessoal do trabalhador e o exercício 
da cidadania organizacional nos ambientes de trabalho. 
 
• Do ponto de vista dos trabalhadores ela indica o predomínio de experiências de bem-
estar no trabalho, de reconhecimento institucional e coletivo, de possibilidades de 
crescimento profissional e de respeito às características individuais. 

 
Entre as opções apresentadas, qual não contribui para a qualidade de vida no 
trabalho? 

a) Propiciar um grande volume de trabalho ou uma grande pressão fazendo com que os 
trabalhadores estejam sempre ocupados e se sintam desafiados. O volume de trabalho 
gera a sensação de que o tempo passou rápido. 

b) Promover o equilíbrio entre o ambiente físico adequado e um bom relacionamento 
entre chefias, subordinados e colegas. 

c) Manter um bom ambiente físico (limpeza, iluminação, equipamentos adequados) 
d) Integrar boas condições de trabalho, um bom ambiente de trabalho, plano médico, 

lazer, um tipo de trabalho adequado e agradável e boas perspectivas de remuneração 
e carreira. 

e) Manter um bom relacionamento entre os diversos níveis, comunicação clara e objetiva, 
respeito às desigualdades e incentivo das chefias. 

 
06. Banca: CESGRANRIO Órgão: TERMOBAHIA  
Prova: Técnico de Administração e Controle Júnior 2012 
Com o objetivo de cuidar da segurança e da qualidade de vida do trabalhador, desenvolveu-se a 
NR 17, que visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho 
às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de 
conforto e de segurança no posto de trabalho. Essas orientações normatizam procedimentos 
relacionados a: 

a) ergonomia 
b) saúde ocupacional 
c) aspectos do ambiente interno 
d) aspectos do ambiente psicológico 
e) aspectos do ambiente físico externo 

 
07. Aplicada em: 2010 Banca: CESGRANRIO Órgão: LIQUIGÁS  
Prova: Assistente Administrativo I 
Um dos principais focos da moderna gestão de pessoas é o papel prioritário de questões 
referentes à segurança e higiene do trabalho. Assim, vêm-se enfatizando e difundindo cada vez 
mais as práticas de medidas de prevenção de acidentes, constituindo um conjunto de medidas 
de ordem técnica, educacional, médica e psicológica utilizadas para prevenir acidentes através 
da eliminação de condições inseguras de trabalho ou da conscientização da necessidade de se 

implantarem práticas preventivas de segurança. Nesse sentido, a prevenção de acidentes NÃO 
inclui 

a) adoção de medidas de proteção, sejam elas individuais, externas ou dos 
equipamentos. 

b) elaboração de regras de reforço, através da aplicação e cobrança das regras e dos 
regulamentos de segurança e prevenção. 

c) localização das áreas de risco, providenciando-se a sua eliminação e/ou inspeções 
periódicas. 

d) incorporação de medidas de prevenção em processos de aprendizagem. 
e) participação da gerência média, mas pode prescindir da alta administração. 

 
08. Aplicada em: 2010 Banca: CESGRANRIO Órgão: Petrobras 
Prova: Técnico de Administração e Controle Júnior 
Segundo a Organização Mundial da Saúde, Qualidade de Vida é “ a percepção do indivíduo de 
sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores em que ele vive, e em relação 
a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. 
Atualmente, as empresas investem em programas de qualidade de vida para dar suporte ao 
indivíduo e à empresa, buscando a compreensão de seus funcionários de que a saúde está 
diretamente correlacionada a aspectos de seu ambiente produtivo, que são: 
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a) produção e rotatividade. 
b) produtividade e qualidade. 
c) visão organizacional e motivação. 
d) visão organizacional e faturamento. 
e) rotatividade e missão. 

 
09. Companhia do Metropolitano de São Paulo - SP (Metrô/SP) 2012 
Cargo: Auxiliar de Enfermagem do Trabalho / Banca: Fundação Carlos Chagas (FCC) 
De acordo com a Norma Regulamentadora nº 6, a competência de recomendar ao 
empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade é 

a) do Ministério do Trabalho e Emprego − MTE. 
b) do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho − 

SESMT. 
c) da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho − 

Fundacentro. 
d) da Associação Brasileira de Normas Técnicas − ABNT. 
e) do Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial. 

 
10. Concurso: Liquigás Distribuidora SA 2014 Banca: Fundação CESGRANRIO 
(CESGRANRIO) Cargo: Engenheiro Júnior - Área Segurança do Trabalho 
O seguinte comportamento NÃO se encontra em circunstâncias que causam um acidente do 
trabalho: 

a) Fumar em ambiente onde existe a presença de produtos altamente inflamáveis. 
b) Permanecer trabalhando sob uma carga que está sendo içada por um guindaste. 
c) Trabalhar sem a utilização de capacete em recintos onde existe o risco de queda de 

objetos. 
d) Executar serviços de soldagem em ambiente confinado sem uma exaustão adequada. 
e) Operar um tipo de máquina com movimento rotacional (movimento da placa de um 

torno mecânico) sem a presença de luvas de proteção. 
 
11. Concurso: Assembleia Legislativa - RN 2013 Cargo: Analista Legislativo - Área 
Enfermagem Banca: Fundação Carlos Chagas (FCC) 
Um andaime cai próximo a um trabalhador que não sofre lesão por conseguir sair a tempo do 
local. Este é um tipo de ocorrência que, embora não tenha resultado em danos à saúde ou à 
integridade física do trabalhador, tem potencial para causar tais agravos. Nesta situação, este 
tipo de ocorrência é considerado um 

a) incidente. 
b) acidente de trabalho. 
c) acidente culposo. 
d) agravo. 
e) risco doloso. 

 
12. Câmara de Belo Horizonte - MG 2018 Cargo: Engenheiro Civil / Questão 39 

Banca: CONSULPLAN Consultoria (CONSULPLAN) 
O almoxarifado de uma obra deve dispor de um cadastro dos trabalhadores lotados no 
canteiro de obras e nesse cadastro devem constar os EPIs (Equipamentos de Proteção 
Individual) fornecidos aos mesmos, com data de entrega e assinatura. A partir dos dados 
fornecidos pelo fabricante, é possível ter uma ideia de vida útil dos EPI’s. Os EPI’s utilizados 
em obras e serviços devem, EXCETO: 

a) Ser limpos e higienizados pelos seus usuários. 
b) Ser verificados quanto à sua limpeza, na qual deve ser feita por profissional 

habilitado para o fim. 
c) Possuir o Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo INMETRO, adquirido para o 

uso no canteiro de obras. 
d) Ser conservados pelo trabalhador, conscientizando-se de que estes o protege contra 

acidentes durante a jornada de trabalho. 

 
13. Tribunal Regional Eleitoral / Bahia (TRE BA) 2017 Banca: UnB (CESPE) 
Cargo: Técnico Judiciário - Especialidade: Segurança Judiciária  
Os equipamentos de proteção individual (EPIs) são essenciais para garantir a segurança das 
pessoas submetidas a situações de risco. Os EPIs utilizados para a prevenção de choques 
mecânicos, cortes e perfurações incluem 

a) as luvas, o cabo da vida e o mosquetão. 
b) a balaclava e o capacete. 
c) a roupa de aproximação e os filtros de ar. 
d) as botas de combate a incêndios e o capacete. 
e) a cadeirinha e a roupa de aproximação. 
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