
Mapeamento de Riscos Ambientais (NR-5, Anexo IV) 

 

O mapa de riscos conterá a avaliação do processo de trabalho do local analisado, identificação 
dos riscos, medidas preventivas existentes e sua eficácia. 

Será elaborado sobre o lay-out da empresa e reunirá em forma de círculos de tamanhos e 
cores diferentes as informações necessárias para os funcionários do setor ou Empresa, 
estabelecendo o diagnóstico da situação de segurança e saúde no trabalho, no local analisado, 
conforme a NR-5, Anexo IV. 

Vasos sob Pressão ( Compressores e Caldeiras – NR13)Projetos de Instalação:  Elaboração de 
memorial descritivo das instalações, abordando os aspectos de segurança da edificação, dos 
compressores, reservatórios de acumulação, instalações elétricas, equipamentos de proteção 
contra incêndio e sinalização.  

Elaboração de relatório das instalações dos compressores e reservatórios de ar, localização dos 
equipamentos em planta baixa e recolhimento de emolumentos junto ao CREA. 

Testes de Pressão:  Verificação de válvulas, manômetros, pressostatos, etc. 

Medições de espessura de chapa de reservatório através de ultra-som, cuja finalidade é a de 
determinar as espessuras residuais e subsidiar recálculo da P.M.T.P. (Pressão Máxima de 
Trabalho Permitida) para o equipamento.  

A execução do cálculo P.M.T.P. será feita de acordo com o "ASME CODE", Seção VIII, Divisão I. 

Execução de teste hidrostático, emissão de laudo técnico em conformidade com as normas 
vigentes, abertura/regularização do livro "Registro de Segurança" e recolhimento de 
emolumentos junto ao CREA. 

Auditoria das Condições de SegurançaCheck-up minucioso de todas as NRs da Portaria nº 
3.214/78 do MTb.PCMATO PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção, será elaborado com base na redação da Portaria nº 04/95 do MTb 
(NR-18), contemplando as exigências da NR-9 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - 
PPRA).  

O programa consiste basicamente de memorial descritivo, projeto de execução de proteções 
coletivas, especificações técnicas das proteções, cronograma de implantação, lay-out inicial e 
programa educativo. 

Declaração de Cumprimento às Normas relativas à Saúde e Segurança no Trabalho Documento 
elaborado para atendimento das licitações públicas e outros. 

Relatório de Irregularidades Relatório contendo todas as irregularidades apresentadas na 
empresa. 


