
Conforme
Não 

Conforme

Não 

Aplica

Torneiras e registros hidráulicos sem 

vazamento

Reservatórios de água tampados, em bom 

estado de conservação e lavados 

regularmente

Limpeza e controle/substituição dos filtros 

de bebedouros

Guia de Inspeção Ambiental (Segurança e Ambiental em Instalações)

Empresa Avaliada: Data:      /      /

Complemento:Número:Alameda / Avenida /

Rodovia-KM / Rua:

Cidade: UF:Bairro:

ITEM
Observações:

Cruzetas armazenadas em local organizado 

e não favorável à proliferação de insetos, 

roedores e animais peçonhentos

Os equipamentos com óleo isolante estão 

armazenados corretamente

Os tambores estão devidamente 

identificados com o nome do produto e/ou 

resíduo

Locais livres de acúmulo de água, evitando 

proliferação de insetos

Controle de limpeza e 

conservação/manutenção do ar 

condicionado

Instalações proporcionam 

ventilação/conforto térmico

Solo sem indício de vazamento de óleo 

isolante e/ou outro contaminante

Evidenciada a coleta seletiva de lixo

As baterias automotivas e estacionárias 

armazenadas em local coberto, ventilado e 

protegido contra impactos acidentais

Instalações sem resíduos espalhados



As lâmpadas queimadas estão embaladas 

e armazenadas em local coberto

As lâmpadas estão acondicionadas em 

caixas de papelão devidamente 

identificadas

As lâmpadas quebradas, casquilhos e os 

tubos de descarga estão acondicionados 

em sacos plásticos de alta resistência e 

dentro de recipientes

Possui recipientes adequados para 

armazenamento de equipamentos com 

vazamento de óleo (bandejas, sacos 

plásticos de alta resistência, etiquetas, 

serragem e kit PAE)

Os isoladores estão separados por tipo e 

armazenados corretamente

Os postes estão armazenados em local 

organizado e não favorável à proliferação 

de insetos, roedores e animais 

peçonhentos

Os postes estão armazenados 

corretamente

Armazena adequadamente em área 

coberta, os pneus substituídos
Destina adequadamente os pneus 

substituídos

Área para lavar veículos, possui caixa 

separadora de água e óleo e piso 

impermeabilizado

Os resíduos da caixa separadora de água e 

óleo são recolhidos e destinados 

corretamente

O armazenamento de equipamentos 

novos e inservíveis é realizado de forma 

distinta

Os pinos com roscas e as roscas, quando 

separadas dos pinos, estão armazenados 

em recipientes e identificados

Produtos inflamáveis e químicos 

armazenados em locais apropriados, 

trancados, com ventilação e cobertos

Os produtos inflamáveis estão distantes 

de fontes de ignição, de calor, e de 

produtos oxidantes ou materiais sujeitos a 

incêndio (madeira, papel etc)

Os produtos químicos e tóxicos possuem 

ficha de especificação (FISPQ)



O transporte de produtos 

especiais/perigosos é feito em veículo 

adequado

As sucatas impregnadas com óleos ou 

produtos químicos estão bem 

acondicionadas e separadas das demais

Os materiais que contenham chumbo 

estão armazenados separadamente dentro 

de recipientes identificados e em área 

coberta

Os isoladores quebrados estão 

acondicionados em recipientes 

identificados

Lâmpadas descartadas corretamente (sem 

ser em aterros, lixões e/ou cursos d'água)

Existe local apropriado para o 

armazenamento de reatores

Os reatores fabricados antes de 1982 

estão acondicionados em sacos plásticos 

de alta resistência e em recipientes

Possui pessoal treinado no MOPE para a 

movimentação e transporte de produtos 

especiais/perigosos (legislação de trânsito)

Lixos e resíduos vegetais são destinados 

corretamente, sem queima de lixo ou dos 

resíduos

É feita a correta disposição e destinação 

final de embalagens vazias diversas de 

produtos químicos e tóxicos tintas, 

biocidas etc

O depósito possui bandeja de contanção 

ou bacia de contenção (piso 

impermeabilizado com ressalto) - 

observando características de Caixa 

Separadora Água e Óleo (quando 

armazenamento não for em local 

completamente abrigado de chuva)

As embalagens dos produtos químicos, 

inflamáveis e tóxicos estão em bom estado 

de conservação e devidamente vedadas, 

evitando a possibilidade de vazamento do 

líquido ou a emissão de vapores propícios 

à ocorrência de incêndio



Existência e implantação do PSCIP - 

Processo de Segurança Contra Incêndio e 

Pânico

 A instalação possui o projeto de combate 

a incêndio e o AVCB atualizados

Existência de equipamentos de proteção 

contra incêndio onde aplicável (extintores, 

hidrantes, sprinklers, etc)

Possui equipamento de refrigeração em 

bom estado, para guarda e conservação de 

alimentos

Possui água potável, filtrada, para os 

trabalhadores por meio de bebedouros ou 

equipamento similar

A instalação possui reservatório de água 

com capacidade aproximada de 60 litros 

diários por trabalhador

Vias de circulação de pessoas e máquinas 

sinalizadas e pré-definidas em locais com 

alto potencial de risco

Existência de sinalização de segurança e de 

emergência

Pisos do local de trabalho livres de 

depressões ou saliências que prejudiquem 

a circulação de pessoas ou a 

movimentação de materiais

Emprego de materiais antiderrapantes e 

corrimãos onde houver perigo de 

escorregamento nos pisos, escadas, 

rampas, corredores e passagens dos locais 

de trabalho

Materiais armazenados de forma a evitar a 

obstrução de portas, equipamentos contra 

incêndio e saídas de emergência

Apresentado o diagrama unifilar (elétrico) 

das instalações - todos os imóveis

Quadro/Painel de energia devidamente 

identificado

Apresentado o Prontuário das Instalações 

Elétricas (PIE) - Instalações com carga igual 

ou superior 75kW

Tomadas identificadas (quando existir 

circuitos de tomadas com diferentes 

tensões, pelo menos nas tomadas com 

tensão mais elevada; é preciso)



Prateleiras, estantes, escaninhos e 

armações robustas e adequadas ao tipo de 

material armazenado

Existência de guarda-corpo em locais com 

diferença de níveis; tais como: terraços, 

plataformas, balcões, compartimentos 

para garagens etc

Banheiros e vestiários em número 

suficiente

Residuos industriais devidamente 

separados, em locais disponiveis para 

coleta

Local destinado a refeição fora do local de 

trabalho, limpo, arejado, com boa 

iluminação, piso lavável, com mesas e 

assentos em bom estado de conservação, 

e lavatórios e pias próximos ao local

Estufa, fogão ou similar para aquecimento 

de refeição, sendo proibida a utilização de 

álcool para este fim

Iluminação adequada ao ambiente

As instalações sanitárias possuem paredes 

e piso impermeável, lavável, o piso 

inclinado para ralos de escoamento com 

sifões e não apresentam ressaltos/ 

saliências e portas individuais por 

sanitário

A instalação sanitária possui lavatório, 

vaso sanitário com assento e caixa de 

descarga ou válvula automática, na 

proporção de 1 (um) conjunto para cada 

grupo de 20 (vinte) trabalhadores

As instalações elétricas estão 

adequadamente protegidas (caixas com 

tampa, fiação dentro de eletrodutos, 

conexões isoladas, bebedouros e 

chuveiros aterrados)

Possui pia exclusiva para lavar os 

alimentos e utensílios

Os botijões de GLP possuem válvula e 

mangueira aprovados pelo INMETRO 

(dentro da validade) e estão instalados 

fora do ambiente de utilização, em área 

permanentemente ventilada e coberta



Possui local para armazenamento de 

alimentos, separado dos produtos de 

limpeza

Manter o ambiente livre de focos de 

reprodução de mosquitos

Os equipamentos de proteção contra 

incêndio estão selados, sinalizados e com a 

inspeção em dia

O estabelecimento possui alvará de licença 

e funcionamento para as atividades 

desenvolvidas

O chuveiro possui água quente e está na 

proporção de 01 para cada grupo de 10 

trabalhadores

A cobertura ou lage, protege contra chuva 

e a instalação não está situada em sub-

solo ou porões

Equipe multidisciplinar indicada, espaços 

confinados reconhecidos, identificados, 

sinalizados e com registros atualizados

Mesa sem tampo de vidro

Monitores (computadores) com ajuste de 

altura/posicionamento
Monitor e mesa atendem as condições 

antropométricas dos trabalhadores

Cadeira com altura ajustável, rodizios, 

borda frontal arredondada, encosto com 

forma levemente adaptada ao corpo para 

proteção da região lombar, pouca ou 

nenhuma conformação no assento

Mapa de risco em local visível e atualizado

Mesa, armários e demais mobiliário sem 

quinas vivas

Existência de vestiário com armários 

individuais, bom estado de conservação e 

com aberturas para ventilação ou portas 

teladas

O banheiro é independente para homens e 

mulheres

Canteiro de obra/estabelecimento 

organizado, limpo e desimpedido, 

notadamente nas vias de circulação, 

passagens e escadarias

Materiais e equipamentos armazenados 

adequadamente



Prateleiras afastadas das paredes (mínimo 

de 0,50m)

Espaço de circulação adequado entre as 

prateleiras (sinalizado e mínimo de 1,20m)

A instalação está livre de insetos e 

roedores

Controle/realização de dedetização

Banheiros e instalações sanitárias 

higienizados e com água, sabão e papel 

toalha e papel higiênico disponíveis

Possui recipiente com tampa na cozinha e 

banheiro para coleta de lixo (resíduos 

retirados periodicamente, para correta 

destinação dos lixos)

O local para refeições possui número 

suficiente de assentos e mesas (com 

tampos lisos e laváveis) para comportar os 

trabalhadores

Local apropriado para armazenamento e 

destinação de resíduos
Parte não o pavimentada da instalação 

está capinada e limpa


