
atenção

Nenhum empregado foi exposto ao perigo para produzir esse material.

As fotos simulam possíveis situações de risco no seu dia de trabalho.

 Mãos e 
 dedos 
 Mãos e 
 dedos 
 Mãos e 
 dedos 

Risco de:
•	 Esmagamentos
•	 Escoriações
•	 Cortes
•	 Amputações
•	 Fraturas



Cuidado com 
as mãos, a sua 
mais importante 
ferramenta.
•	 Sempre use luvas de 

proteção adequadas.

•	 Cuidado com 
prensamentos. Mantenha as 
mãos ao alcance da visão.

•	 Identifi que e elimine os 
pontos de agarramento.

•	 Em movimentação de 
materiais ou equipamentos, 
respeite o seu limite. Peça 
ajuda a outras pessoas.

 Sempre use luva de 
 proteção adequada. 
 Risco de prensamento. 

Se tiver dúvidas, não faça. Consulte o 
encarregado ou a segurança do trabalho.

 Em contato manual com  
 equipamentos rotativos, 
 certifi que-se de que 
 estejam bloqueados e 
 desenergizados. 

 Mantenha as mãos ao 
 alcance da visão e nunca 
 deixe de usar EPIs. 

 Luva para pintura 
 não protege em 
 outra atividade. 



atenção

Nenhum empregado foi exposto ao perigo para produzir esse material.

As fotos simulam possíveis situações de risco no seu dia de trabalho.

 Trabalho
 em altura
 Trabalho
 em altura
 Trabalho 
 em altura 

Risco de:
•	 Queda de

ferramentas
•	 Ferimentos

graves
•	 Fraturas

Acima de 1,80 metro



Previna 
acidentes 
nas alturas.
•	 Não usar cinto de

segurança é falta grave.

•	 Nunca arremesse
peças ou ferramentas.

•	 Mantenha os dois talabartes 
fi xados a pontos de ancoragem 
se estiver realizando atividade 
em local elevado. 

•	 Sempre que possível, fi xe os 
talabartes em pontos diferentes.

•	 O uso do absorvedor de energia 
é adequado para trabalhos acima 
de 6 metros, em queda livre.

 Use bolsas apropriadas 
 para o transporte e tenha 
 a ferramenta presa por 
 um cordão. 

Só inicie uma atividade em altura após a 
análise de risco da tarefa e emissão de PTE.

 Nunca libere os 
 dois talabartes ao 
 mesmo tempo ao 
 se deslocar. 

 Não use o guarda corpo 
 como escada para alcançar 
 lugares elevados. 

 A fi vela frontal do 
 cinto deve estar 
 obrigatoriamente presa. 



atenção

Nenhum empregado foi exposto ao perigo para produzir esse material.

As fotos simulam possíveis situações de risco no seu dia de trabalho.

 Organização  
 e limpeza 
 Organização  
 e limpeza 

Benefícios:
•	 Ambiente 

organizado
•	 Melhora da 

autoestima
•	 Aumento da 

produtividade 5S



Ambiente 
desorganizado 
também causa 
acidentes.
•	 No ambiente de trabalho 

utilize somente o 
necessário, o excedente 
guarde adequadamente.

•	 Coloque cada coisa em 
seu devido lugar, assim 
achamos mais rápido o 
que procuramos.

•	 Limpe e cuide do ambiente 
de trabalho, um local 
limpo é mais saudável e 
produtivo.

 Atenção com  
 ferramentas e peças  
 que passam pelas  
 frestas, podem cair  
 sobre alguém. 

Faça a diferença. Trabalhe de forma 
organizada e otimize seu tempo.

 Cabos devem estar  
 suspensos. Risco de  
 tropeço e quedas. 

 Organize as coisas   
 que estão fora  
 do lugar.  
 Não espere  
 alguém pedir. 

 Ferramentas e peças em  
 passagem podem causar  
 tropeços e quedas. 



atenção

Nenhum empregado foi exposto ao perigo para produzir esse material.

As fotos simulam possíveis situações de risco no seu dia de trabalho.

 Ferramentas 
 manuais 
 Ferramentas 
 manuais 

Risco de:
•	 Escoriações
•	 Contusões
•	 Perfurações
•	 Ferimento 

nos olhos



Fazendo uso 
seguro das 
ferramentas.

•	 Ferramentas deformadas 
ou mal conservadas 
devem ser descartadas.

•	 Nunca improvise 
ferramentas. 

•	 Use luvas, exceto quando 
trabalhar em máquinas e 
equipamentos com risco 
de agarre. 

 Prenda a 
 ferramenta em 
 uma morsa para 
 evitar segurar  
 com as mãos. 

 Não improvise 
 no uso de 
 ferramentas. 

Nunca transporte ferramentas no 
bolso, podem cair sobre alguém.

 Utilize a ferramenta 
 adequada, 
 não improvise 
 prolongadores de 
 torque. 

 Carregue as 
 ferramentas em 
 bolsas e cintos 
 adequados. 



atenção

Nenhum empregado foi exposto ao perigo para produzir esse material.

As fotos simulam possíveis situações de risco no seu dia de trabalho.

 Solda 
 e corte 
 Solda 
 e corte 

Risco de:
•	 Queimaduras
•	 Explosões
•	 Incêndios
•	 Intoxicação
•	 Choque elétrico
•	 Projeção de

particulados
•	 Radição não

ionizante

Trabalho a quente

 Solda 
 e corte 



Com fogo
não se brinca.
•	 Não execute trabalhos a 

quente nas proximidades 
de cilindros de gás.

•	 Antes de iniciar atividades 
a quente, certifi que-se 
de que não há material 
combustível no local.

•	 Caso identifi que 
vazamento em conexões 
ou mangueiras, pare a 
atividade imediatamente e 
comunique o seu superior.

•	 É falta grave usar o ar 
comprimido para limpar 
uniforme ou o corpo.

 Cuidado! A tela 
 de isolamento 
 é material 
 combustível. 

 Empregado 
 ajudante sem 
 avental de 
 proteção. 

 Cuidado! O oxigênio em 
 contato com derivados do 
 petróleo, como tinta ou graxa, 
 pode gerar fl ash. 

O empregado ajudante também deve estar 
corretamente protegido e com EPI adequado.

 Descarte EPIs  
 danifi cados 
 e impróprios 
 para o uso. 



atenção

Nenhum empregado foi exposto ao perigo para produzir esse material.

As fotos simulam possíveis situações de risco no seu dia de trabalho.

 Içamento 
 e cabos 
 Içamento  Içamento 
 e cabos 
 Içamento 
 e cabos 

Risco de:
•	 Rompimento
•	 Bater contra
•	 Formação de 

pêndulo
•	 Movimentação 

inadequada
(atingir redes elétricas)



Cuidado com 
o perigo que 
vem de cima.
•	 Nunca se posicione abaixo

da carga suspensa.

•	 Sempre sinalize e isole a área 
da movimentação, garanta a 
segurança dos pedestres.

•	 Só manobre guindaste com 
a presença do auxiliar de 
operação e fi que atento aos 
seus gestos.

•	 Cabos ou cintas com sinais de 
fadiga devem ser inutilizados.

A sinergia entre os responsáveis pela operação 
e movimentação da carga evita acidentes. 

 Respeite a capacidade 
 de carga indicada.  

 Faça a sinalização 
 efetiva e isolamento 
 da área.  

 Atenção ao 
 deslocamento 
 involuntário. 
 Use corda guia. 

 Siga o plano de 
 rigging. Em caso de 
 dúvida, pergunte. 



atenção

Nenhum empregado foi exposto ao perigo para produzir esse material.

As fotos simulam possíveis situações de risco no seu dia de trabalho.

 Atenção 
 aos riscos 
 Atenção 
 aos riscos 

Desatenção e 
imprudência são 
as maiores causas 
de acidentes nas 
obras.



A sinalização 
deve ser 
respeitada 

Não se 
distraia 
na obra.

•	 Você trabalha em uma área 
de risco. Todo o cuidado 
e atenção são necessários 
durante o trabalho.

•	 Ao caminhar pelo canteiro 
fi que atento a possíveis 
objetos deixados no 
caminho.

•	 Evite celular e outras formas 
de distração durante a 
realização de uma atividade.

Mantenha-se atento. Os riscos de acidentes 
estão em muitos lugares em uma obra. 

 Não se exponha 
 na beira de taludes. 

 Fique sempre alerta  
 ao caminhar no canteiro.  

 Equipamentos e máquinas, 
 mesmo desigados, não são 
 lugares para se apoiar. 

 Cuidado com 
 o deslizamento 
 em escavações. 


