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 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO COM 

 INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS 

 

OBJETIVO: 

 

Capacitar todos os colaboradores da empresa a trabalhar com produtos inflamáveis e 

combustíveis, de modo que possam tomar os necessários cuidados no manuseio e 

armazenagem do produto. Também, instruir nos procedimentos  de emergência, sobre o 

que deve ser feito em caso de um possível vazamento do produto, a forma correta de 

combater um incêndio e medidas de primeiros socorros em caso de acidente. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
 

 Conteúdo Programático Teórico; 

 Inflamáveis: Características, Propriedades, Perigos e Riscos; 

 Controles coletivo e individual para trabalhos com inflamáveis; 

 Fontes de ignição e seu controle; 

 Proteção contra incêndio com inflamáveis; 

 Procedimentos em situações de emergência com inflamáveis; 

 Estudo da Norma Regulamentadora n.º 20; 

 Metodologias de Análise de Riscos: conceitos e exercícios práticos; 

 Permissão para Trabalho com Inflamáveis; 

 Acidentes com inflamáveis: análise de causas e medidas preventivas; 

 Planejamento de Resposta a emergências com Inflamáveis; 

 Conteúdo Prático; 

 Conhecimentos e Utilização dos Sistemas de Segurança Contra Incêndio 

  

MATERIAL NECESSÁRIO PARA AULA PRÁTICA: 

Não aplicável. 

 

PÚBLICO ALVO: Todos os Colaboradores que Trabalham com Produtos Inflamáveis e 

Combustíveis. 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 8 horas 

OBRIGATORIEDADE: Treinamento Conforme Norma em Vigor NR-20. 

Nº DE PARTICIPANTES: 15 alunos 

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. 


