
SIPAT - SEGURANÇA DO TRABALHO



SEGURANÇA !!

UMA QUESTÃO DE ATITUDE !! 



SEGURANÇA !!
Objetivo

Proporcionar a todos os Colaboradores o 

conhecimento mínimo em gestão de segurança, 

saúde, meio ambiente e qualidade afim ter um 

ambiente de trabalho seguro, com a garantia da 

preservação do meio ambiente, e a satisfação total 

dos nossos clientes.



* RISCO OCUPACIONAL

*  RISCO  OCUPACIONAL 

*  UTILIZAÇÃO DE EPI

*  ACIDENTES E INCIDENTES

*  CAUSAS DOS ACIDENTES

*  ABERTURA DA PERMISSÃO PARA TRABALHO  PT.
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RISCO OCUPACIONAL

• O que são riscos ocupacionais?

• Os riscos ocupacionais são os danos em potencial à saúde do 

trabalhador classificados em cinco categorias, sendo: físico, 

químico, biológico, acidente e ergonômico.

• Entende-se por riscos ocupacionais no trabalho, todas as 

situações de perigo em que a pessoa contratada está exposta e 

que faz parte da função que ela irá assumir.



HIGIENE OCUPACIONAL

• O que significa higiene ocupacional?

• Higiene ocupacional é a ciência responsável por avaliar e 

analisar os riscos ocupacionais, assim como promover medidas 

corretivas e preventivas relacionadas ao ambiente de trabalho, 

assegurando a saúde do servidor.



HIGIENE OCUPACIONAL

• O que são agentes de riscos?

• Risco físico: Formas de energia perceptíveis ao sentido humano: ruído, 

vibrações, pressões anormais, temperatura, radiações ionizantes e radiações 

não ionizantes; umidade;

• Risco químico: Substâncias químicas que estão presentes no ambiente são 

classificados em gases, vapores e aerodispersóides (estes últimos são 

subdivididos ainda em poeiras, fumos, névoas, neblinas, fibras); podemos 

entender os agentes químicos como todas as substâncias puras, compostos ou 

produtos (misturas) que podem entrar em contato com o organismo por uma 

multiplicidade de vias, expondo o servidor;

• Risco biológico: são os agentes que se apresentam na forma de 

microorganismos e parasitas infecciosos vivos e suas toxinas, tais como: 

bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários e vírus, entre outros 

organismos, que podem penetrar no corpo humano através da pele, mucosas, 

por ingestão ou por via respiratória; agentes estes que os servidores estão de 

forma habitual ou permanente em contato
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HIGIENE OCUPACIONAL

• Risco de acidente: Situações da estrutura física que influenciam na 

ocorrência de acidentes como: arranjo físico inadequado, máquinas e 

equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, 

iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou 

explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos, outras 

situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes.

• Risco ergonômico: Agentes ergonômicos são os que fazem a relação direta 

homem x postos de trabalho e que possam interferir negativamente nos 

trabalhadores tais como: esforço físico intenso, levantamento e transporte 

manual de peso, exigência de postura inadequada, controle rígido de 

produtividade, imposição de ritmos excessivos, jornadas de trabalho 

prolongadas, monotonia e repetitividade e outras situações causadoras de 

stress físico e/ou psíquico.

HIGIENE OCUPACIONAL



PARA  A EMPRESA A INTEGRIDADE FÍSICA DO SER HUMANO É O VALOR 

PRINCIPAL E DEVERÁ SER PRESERVADA, EM PRIORIDADE A QUALQUER 

OUTRO OBJETIVO OU INTERESSE COMERCIAL.

A SEGURANÇA DO TRABALHO DEVERÁ DE FORMA PREVENTIVA 

INFORMAR AOS SUPERVISORES, GERENTES E DIRETORES DA EMPRESA, 

QUALQUER SITUAÇÃO POTENCIAL DE RISCO E ORIENTAR A TODOS OS 

COLABORADORES A RESPEITO DAS NORMAS, PROCEDIMENTOS E 

MELHORES PRÁTICAS EM SEGURANÇA.
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Politica de  Segurança



O Gerente é o  responsável pela manutenção 

da segurança em sua área, devendo zelar pela 

implementação desta política, orientando seus 

subordinados quanto a Segurança e zelar pela 

integridade física do trabalhador . 

Aos Colaboradores cabe cumprir todas 

regras e procedimentos de segurança adotados 

pela empresa, relatando ao supervisores todas 

as condições inseguras e desvios de segurança, 

colaborando pela melhoria contínua desta 

política.
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Politica Segurança



SEGURANÇA !!

UMA QUESTÃO DE ATITUDE !! 



É todo acontecimento indesejável e inesperado que gere lesão, ainda que não 

incapacitante, a um trabalhador durante o desempenho de suas atividades de trabalho. 

Também existe o acidente de trajeto que ocorre durante o trajeto normal da casa para a 

empresa e da empresa  para a casa

Definição de Acidente

Importante: Todos os acidentes devem ser imediatamente comunicados ao 

supervisor e encarregado.



DEFINIÇÃO DE INCIDENTE

• E o que é um incidente ?

• È o famoso, quase acidente, por “sorte” não ocorreu uma 

lesão. 

Existem ainda os acidentes Com Danos Ambientais e 

Materiais, os chamados CDM.



CAUSAS DE UM ACIDENTE

Quais as causas de um acidente ?

95 % estão relacionadas  as desvios de comportamento e fatores pessoais, 

distração, falta de percepção de risco, auto-confiança em excesso (complacência), 

pressa, cansaço etc.

4% estão relacionadas a condições inseguras (buracos, fiações expostas, pontas 

vivas e qualquer outra condição no ambiente.

1% em média ligados a causas da natureza (chuva, vento, terremotos etc.)

Mas como evitar os acidentes ?

Para evitar acidentes não existe forma melhor do que atuar nas causas.



SEGURANÇA

Já ouvimos falar de um iceberg, mas o 

que tem a ver com segurança ?

1- Se pensarmos no acidente como a 

ponta do iceberg, percebemos que muita 

coisa está por “baixo”, várias causas 

concorreram para que um acidente ocorre-

se. 

2- Se tratarmos sempre na base do 

iceberg, não correremos mais o risco 

de ter uma ponta para nos machucar.

Funciona assim:

Estudos revelam que: para cada 600 

incidentes teremos 30 acidentes com 

danos materiais, 10 acidentes com lesões 

pessoais leves e um acidente grave ou fatal



Nação

Trabalhador 
e Família

Empresa

Pode morrer, 

ficar mutilado, 

sentir dores.

Decrescimento 

do padrão 

familiar

Perde mão-de-

obra, tempo com 

paralisação de

máquinas e 

pessoal. 

CONSEQÜÊNCIAS 
DOS 

ACIDENTES
Perde elemento 

produtivo na 

força de trabalho; 

é levada a 

aumentar taxas e 

impostos para 

manutenção de 

acidentados.
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Tipos de Acidente
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• Acidente Típico

• Acidente de Trajeto

• Doença Ocupacional



SEGURANÇA !!

UMA QUESTÃO DE ATITUDE !! 



ATO INSEGURO

X

CONDIÇÃO INSEGURA
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São equipamentos, máquinas ou ferramentas 

que apresentam defeitos ou estão com falta 

de algum acessório que proporcionam uma 

CONDIÇÃO DE INSEGURANÇA. 

CONDIÇÕES INSEGURAS

São responsáveis por 10% dos acidentes.
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São atitudes que 

você adota, muitas 

vezes, sem perceber, 

que podem causar 

um acidente.

ATOS INSEGUROS

São responsáveis por 90% dos 

acidentes
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PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA

• Utilização de EPI

• Abertura da permissão para trabalho  

• Participar dos DDS’s

• Elaborar a APR ( Analise preliminar de Risco )
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EVITANDO ACIDENTES

• Cuidados na amarração de cargas

• Não transitar sob carga suspensa.

• Não realizar trabalhos em altura fora dos padrões. 

• Não transitar de motocicleta sem capacete. 

• Cuidado com as mãos, utilize sempre as luvas   

• Não realizar tarefas sem utilização de EPI 

• Comunicar todo acidente ou incidente  

• Em caso de emergência acionar seu supervisor  e fora da 

empresa, acionar a Emergência, os órgãos públicos competentes 

como: 193-bombeiros, 192-SAMU, polícia militar e policia 

rodoviária federal.

• Jamais opere equipamentos e veículos sem a devida permissão.



PROCEDIMENTOS PARA NR-35 
TRABALHOS EM ALTURA 

• 35.1.2 Considera-se trabalho em altura toda atividade 

executada acima de 2,00 m (dois metros) do nível inferior, 

onde haja risco de queda.

• 30% dos acidentes de trabalhos ocorridos ao ano, são decorrentes de 

quedas. *Fonte MTE.
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PROCEDIMENTOS PARA NR-35 
TRABALHOS EM ALTURA 

• Treinamento e capacitação de colaboradores

• Realização de Exames

• Aso habilitando o funcionário para trabalho em altura

• Obs: Verificar a pressão antes de realizar trabalho em altura.    
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UTILIZAÇÃO DE EPI

• Por lei toda empresa está obrigada a fornecer  

equipamentos de proteção aos seu funcionários, 

sempre que existirem riscos no ambiente de trabalho e 

estes não estão sob controle das medidas 

administrativas e sistemas de proteção coletivas 

• Cabe o funcionário utilizar e zelar pela guarda e 

higiene dos seus equipamentos, sob pena de 

advertência, suspensão e demissão por justa causa.

• Todo material de EPI deve ser devolvido  em caso de 

término de contrato de trabalho 
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EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL - EPI

BLUSA 

COM 

MANGA

CALÇA 

LONGA

CALÇADO 

FECHADO DE 

COURO

LUVAS
ÓCULOS DE 

SEGURANÇA

CAPACETE 

RESISTENTE 

COM JUGULAR

Protetor 
auricular

Jugular



ALGUNS EPI´S

Não esqueça o EPI é 

essencial para sua 

Segurança, qualquer 

problema comunique 

ao seu supervisor !
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SISTEMAS DE PROTEÇÃO 
COLETIVA

• São dispositivos, destinados a proteger a todos, instalados no 

ambiente de trabalho e alguns equipamentos.

Ex: Cones, fitas, alarmes, extintores, bloqueios etc...
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DIREÇÃO DEFENSIVA

1) Conheça as leis de Trânsito

Conhecer o código de Trânsito é um dever do condutor. 

2) Use sempre o cinto de segurança
A utilização do cinto de segurança é obrigatória para todos os ocupantes do veículo 

Os cintos devem ser mantidos em perfeitas condições e prontos para sua função;

Objetos devem ser retirados dos bolsos e não devem ficar , pois em caso de colisão, a pressão 

nestes pode originar ferimentos graves.

3) Conheça detalhadamente o veículo

4) Não dar telefonemas nem atender telefone celular, enviar e 

receber mensagens. 
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DIREÇÃO DEFENSIVA

6) Faça a previsão da possibilidade de acidentes e seja capaz 

de evitá-los

7) Transitar com farol de luz baixa aceso,  principal  no 

Transporte de carga perigosa.      

8) Não aceite desafios e provocações

5) Mantenha seu veículo sempre em boas condições de 

funcionamento
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9) Não dirija cansado, sob efeito de álcool e drogas

11) Não abuse da auto-confiança para não colocar a sua 

vida nem a de outras pessoas em risco.
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10) Seguir o rotograma da                                   

viagem

Direção defensiva

RIO ITAPABOANA

RIO PARAÍBA DO SUL

SÃO FRANCISCO, 31

Rio de Janeiro

BR-101

50

SÃO PAULO,425

SÃO GONÇALO, Km31

NOVA FRIBURGO, 84

100

SILVA JARDIM, Km105

MANILHA, Km43

PONTE RIO-NITEROI

CONCEIÇÃO DO 

MACABÚ, 20

GUANDÚ, Km302

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 

Km279

ITAPERUNA, 101

CASEMIRO DE ABREU, Km135

ITABORAÍ, Km50

TRAVESSÃO, Km298

Vitória, Km 525  - BR 101

NITERÓI,  Km17

TANGUÁ, Km65

MAGÉ, 26

MARICÁ, 24

Km 69

ARARUAMA, 40
CABO FRIO,81

RIO BONITO, Km77

CABIÚNAS,10
MACAÉ, 22

RIO DOURADO, Km151
RIO DAS OSTRAS,16
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, 64

200

Km 264

ATALIA, Km172

$
Km 16

MACAÉ, 16

Km 135

CONCEIÇÃO DO 

MACABÚ, 16

SANTA MARIA 

MADALENA, 59
DORES DE  MACABÚ, 16

QUISSAMÃ, 27

350

450

500

ESPÍRITO SANTO

RIO DE JANEIRO

BOM JESUS DO 

NORTE, 48

MIMOSO DO SUL, 14

ATÍLIO VIVAQUA, 14 PRES. KENNEDY, 20
PRAIA DAS NEVES, 45

CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, 

Km394

Km 394
MARATAÍSES, 34

ITAPEMIRIM, 18

ICONHA, Km432
VARGEM ALTA, 33

PIÚMA, 10

JABAQUARA, Km452

ALFREDO CHAVEZ, 13

GUARAPARI, Km474
VILHAVELHA, 53
ANCHIETA,35

Km 504
SÃO DOMINGOS 
MARTINS, 26

BELO HORIZONTE, 507

VILA VELHA, Km523

R - 050 Maio-002 Implantação Bruno Mendes Guilherme de Paula

HSE-MS Edição Data Finalidade Elaborado por Aprovado por

Shell Brasil S.A. Gerenciamento de HSE
Divisão Lubrificantes Rotograma de Transporte

Área urbana

Velocidade Máxima 60
km/h

Altos Índices de Atropelamentos

60
km/h

80
km/h

CHUVA, NOITE 

E OUTRAS 

CONDIÇÕES 

ANORMAIS

PISTA 

NORMAL

60
km/h

60
km/h

80
km/h

80
km/h

CHUVA, NOITE 

E OUTRAS 

CONDIÇÕES 

ANORMAIS

CHUVA, NOITE 

E OUTRAS 

CONDIÇÕES 

ANORMAIS

PISTA 

NORMAL

PISTA 

NORMAL

RIO DE JANEIRO, RJ  - VITÓRIA, ES  - BR 101

Revisado e  Atualizado  por

Henrique Stefani & Cia Ltda.

23/05/2002



ALGUNS ACIDENTES



PERMISSÃO PARA TRABALHO

• OBJETIVO - O objetivo é assegurar que qualquer 

serviço considerado como “PERIGOSO” venha a ser 

acompanhado de ações que exponha o trabalhador a 

riscos de acidentes ou incidentes de qualquer 

natureza.
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PERMISSÃO PARA TRABALHO

• Autorização dada por escrito, para a execução de qualquer 

trabalho envolvendo manutenção, montagem, desmontagem, 

construção  reparos ou inspeções em equipamentos ou 

sistemas que envolvam riscos de acidentes.
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PERMISSÃO PARA TRABALHO

• Definições de responsabilidades (Cont.)

• Técnico de  Segurança - Responsável por avaliar as condições de 

risco do trabalho, sugerir medidas eficazes e ajudar na 

implementação destas.
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PERMISSÃO PARA TRABALHO

• Tipos de trabalhos ; 

•

• Espaço confinado NR 33

• Movimentação de  Produtos Perigosos 

• Içamento / movimento de carga ;

• Trabalho a quente ( Solda )

• Pressão acumulada em qualquer lugar;

• Trabalho em altura NR 35 
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LEMBRE - SE
SEGURANÇA EM 

PRIMEIRO 
LUGAR !!

UMA QUESTÃO DE ATITUDE !! 


