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SEGURANÇA NO TRABALHO COM PRODUTOS PERIGOSOS 

OBJETIVO: 

Este treinamento contém muito do que se precisa saber sobre segurança com produtos perigosos. 

Foi desenvolvido para treinar os que trabalham na liderança ou planejamento de trabalho que 

envolve direta ou indiretamente o colaborador em contato com produtos perigosos. Nesse 

treinamento iremos aprender de perto todas as etapas para alcançar o trabalho seguro por meio 

de medidas de controle de risco e a correta orientação.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

Teoria: 

 O que são produtos perigosos; 

 Características, Propriedades, Perigos e Riscos; 

 Identificação de produtos perigosos; 

 Rótulo de Risco; 

 Painel de Segurança; 

 Diamante de HOMMEL; 

 Entendendo a FISPQ; 

 Ficha de emergência conforme NBR 

 ( POP) Procedimento operacional padrão 

 Envelope para transporte 

 NBR  7.502 – classificação de produtos perigosos; 

 Controle de segurança coletivo; 

 Equipamentos de proteção / Nível A/ Nível B/ Nível C/ Nível D 

 Armazenamento e movimentação de Produtos Perigosos; 

 Procedimentos em situações de emergência;   

 Consequências de um acidente; 

 Consciência ambiental no trabalho com produtos perigosos; 

 Primeiros Socorros em casos de: Inalação/Ingestão/Contato com a pele; 

MATERIAL NECESSÁRIO PARA AULA PRÁTICA: 

Os produtos que serão usados no exercício prático. 

 

PÚBLICO ALVO: Líderes de produção, Engenheiros, e outros interessados.    

CARGA HORÁRIA TOTAL: Teoria/12 horas , Pratica/4 horas 

OBRIGATORIEDADE: Embasados na NBR  

Nº DE PARTICIPANTES: 15 

CERTIFICAÇÃO: Frequência mínima de 75% por módulo e nota final de no mínimo 6,0. 
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Recursos mínimos que devem estar disponíveis, que contribui para o sucesso do evento: 

 Sala de treinamento adequada para exposição, dinâmicas, trabalhos em grupo, leitura e escrita. 

 Condições ambientais favoráveis (iluminação e temperatura) 

 Equipamentos de apoio – CPU entrada USB/ CD/ DVD, teclado e mouse, projetor e som. 

 Flip chart ou quadro. 


