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Esse tema é muito importante para as empresas que já tem a
CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), porque
elaborar o Mapa de Riscos é uma obrigatoriedade dos
integrantes desta Comissão.

O Mapa de Riscos é uma ferramenta fundamental para a
conscientização e prevenção de acidentes no ambiente do
trabalho e para ser elaborado de modo mais completo é
preciso a colaboração dos trabalhadores e o auxílio do SESMT
(Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho).

Vamos entender, então, um pouco mais sobre o que é o
Mapa de Riscos numa empresa e como elaborá-lo de
maneira e�caz e completa?

DVA – Como elaborar a

D ã d V l

Mapa de Riscos: como fazer?

 (https://blog.nith.com.br/)
Início (https://blog.nith.com.br)

Publique seu artigo no blog

(https://blog.nith.com.br/publique-em-nosso-

blog/)

Categorias (https://blog.nith.com.br)

Cursos Online

(http://www.nithtreinamentos.com.br)



 (https://facebook.com/nithtreinamentos)
 (https://instagram.com/nithtreinamentos)
 (https://www.linkedin.com/company/nith)
 (https://youtube.com/nithtreinamentos)

https://nith.com.br/trabalhista/evento/workshop-dp-e-esocial-iniciantes/?utm_source=blog&utm_medium=banner-lateral&utm_campaign=dpesocialdozero-po1308
https://blog.nith.com.br/category/sst/
https://blog.nith.com.br/?p=20222#respond
https://blog.nith.com.br/author/angelica/
https://blog.nith.com.br/dva-como-elaborar-demonstracao-do-valor-adicionado/
https://blog.nith.com.br/dva-como-elaborar-demonstracao-do-valor-adicionado/
https://blog.nith.com.br/
https://blog.nith.com.br/
https://blog.nith.com.br/publique-em-nosso-blog/
https://blog.nith.com.br/
http://www.nithtreinamentos.com.br/
https://facebook.com/nithtreinamentos
https://instagram.com/nithtreinamentos
https://www.linkedin.com/company/nith
https://youtube.com/nithtreinamentos


/

E o Mapa de Riscos chegou ao Brasil na década de 80 e, em
1992, tornou-se um item obrigatório de segurança, através
da Portaria DNSST nº 5, de 17 de agosto, que visava alterar a
NR-9 estabelecendo a obrigatoriedade da elaboração.

Sendo assim, cabe aos cipeiros elaborarem o Mapa de Riscos
da empresa, podendo, claro, serem orientados pelo SESMT
ou pelos demais trabalhadores, que sabem pontuar
exatamente os locais de riscos para constarem nesse Mapa
bem como todas as prevenções possíveis.

 Prevenção: aprenda a elaborar um Mapa de Risco nas
empresas

A primeira medida para elaborar um Mapa de Risco e�caz e
completo é conhecer o processo de trabalho no local onde
esteja sendo feita a �scalização.

Isto é essencial, porque cada atividade desenvolvida nessa
empresa oferece riscos diferentes que precisam estar todos
mapeados. Não se pode negligenciar riscos ou escondê-los,
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Mapa de Riscos: entenda como ele chegou ao Brasil

Antes de entender como elaborar, saiba que o Mapa de
Riscos é uma representação qualitativa dos riscos existentes
nos locais de trabalho. E ele é representado gra�camente
através de cores e círculos em tamanhos diferentes.

Cada cor e tamanho destes círculos serão feitos de acordo
com a planta do ambiente analisado. Este local pode ser
completo ou setorial. Esse Mapa precisa reunir as
informações básicas necessárias para estabelecer o
diagnóstico da situação da segurança e saúde do trabalho na
empresa.

(https://nith.com.br/consultoria-dp-esocial?
utm_source=blog&utm_medium=banner-artigo-

meio&utm_term=consultoriadpesocial)

Os indícios são de que essa estratégia tenha sido criada na
Itália por volta dos anos 60 e, logo nos primeiros 10 anos de
sua existência, o Mapa de Riscos teve um modelo próprio
criado por iniciativa de um grupo sindical.

MAPA DE RISCOS: Como fazer? | Nith TreMAPA DE RISCOS: Como fazer? | Nith Tre……

Demonstração do Valor
Adicionado?
(https://blog.nith.com.br/d
va-como-elaborar-
demonstracao-do-valor-
adicionado/)
21 DE AGOSTO DE 2020 /
0 COMMENTS
(HTTPS://BLOG.NITH.COM.BR/DVA-
COMO-ELABORAR-
DEMONSTRACAO-DO-VALOR-
ADICIONADO/#RESPOND)

(https://blo
g.nith.com.
br/dva-
como-
elaborar-
demonstra
cao-do-
valor-
adicionado
/)

DP: Conheça os principais
desafios e mudanças na
área
(https://blog.nith.com.br/d
p-desafios-mudancas-na-
area/)
21 DE AGOSTO DE 2020 /
0 COMMENTS
(HTTPS://BLOG.NITH.COM.BR/DP-
DESAFIOS-MUDANCAS-NA-
AREA/#RESPOND)

(https://blo
g.nith.com.
br/dp-
desa�os-
mudancas-
na-area/)

Dispensa de licitação para
contratação de contador
(https://blog.nith.com.br/di
spensa-licitacao-
contratacao-contador/)
20 DE AGOSTO DE 2020 /
0 COMMENTS
(HTTPS://BLOG.NITH.COM.BR/DISPEN
LICITACAO-CONTRATACAO-
CONTADOR/#RESPOND)

(https://blo
g.nith.com.
br/dispens
a-licitacao-
contrataca
o-
contador/)

Auxílio Emergencial:
Medida Provisória vai
prorrogar benefício até
dezembro
(https://blog.nith.com.br/a
uxilio-emergencial-medida-
provisoria-vai-prorrogar-
beneficio-ate-dezembro/)
19 DE AGOSTO DE 2020 /
0 COMMENTS
(HTTPS://BLOG.NITH.COM.BR/AUXILIO
EMERGENCIAL-MEDIDA-PROVISORIA-
VAI-PRORROGAR-BENEFICIO-ATE-
DEZEMBRO/#RESPOND)

(https://blo
g.nith.com.
br/auxilio-
emergenci
al-medida-
provisoria-
vai-
prorrogar-
bene�cio-
ate-
dezembro/
)

Prorrogação dos prazos
para suspensão de
contratos e redução da
jornada
(https://blog.nith.com.br/p
rorrogacao-prazo-
suspensao-contrato-
reducao/)

(https://blo
g.nith.com.
br/prorrog
acao-
prazo-
suspensao

https://nith.com.br/consultoria-dp-esocial?utm_source=blog&utm_medium=banner-artigo-meio&utm_term=consultoriadpesocial
https://www.youtube.com/watch?v=t8eiBJpFSxc
https://blog.nith.com.br/dva-como-elaborar-demonstracao-do-valor-adicionado/
https://blog.nith.com.br/dva-como-elaborar-demonstracao-do-valor-adicionado/#respond
https://blog.nith.com.br/dva-como-elaborar-demonstracao-do-valor-adicionado/
https://blog.nith.com.br/dp-desafios-mudancas-na-area/
https://blog.nith.com.br/dp-desafios-mudancas-na-area/#respond
https://blog.nith.com.br/dp-desafios-mudancas-na-area/
https://blog.nith.com.br/dispensa-licitacao-contratacao-contador/
https://blog.nith.com.br/dispensa-licitacao-contratacao-contador/#respond
https://blog.nith.com.br/dispensa-licitacao-contratacao-contador/
https://blog.nith.com.br/auxilio-emergencial-medida-provisoria-vai-prorrogar-beneficio-ate-dezembro/
https://blog.nith.com.br/auxilio-emergencial-medida-provisoria-vai-prorrogar-beneficio-ate-dezembro/#respond
https://blog.nith.com.br/auxilio-emergencial-medida-provisoria-vai-prorrogar-beneficio-ate-dezembro/
https://blog.nith.com.br/prorrogacao-prazo-suspensao-contrato-reducao/
https://blog.nith.com.br/prorrogacao-prazo-suspensao-contrato-reducao/


/

pois isto fere e compromete a e�cácia do mapeamento.

 Feita esta parte, procure, agora, identi�car os agentes de
riscos existentes nesse local avaliado ou no setor.
Principalmente, porque os ambientes de trabalho também
oferecem riscos à saúde e à segurança do trabalhador.

Ainda na elaboração do Mapa de Risco também é preciso
identi�car as medidas preventivas que já existem no
ambiente de trabalho e se elas são e�cazes tanto para o
trabalhador individual quanto para o coletivo na empresa.

Outra medida importante é pontuar os indicadores de saúde,
tais como: doenças pro�ssionais, queixas, acidentes de
trabalho que já tenham acontecido. Utilize os erros já
cometidos no passado para corrigir o futuro.

 Mapa de Riscos: classi�cação dos símbolos (círculos e
cores)

Dentro do Mapa de Risco são utilizadas as cores para
identi�car o tipo de risco e os círculos para identi�car a
intensidade desses riscos. Essa classi�cação se dá de acordo
com a tabela de riscos ambientais.

O círculo pequeno demonstra que há um pequeno risco por
sua essência ou por ser risco médio já protegido. O círculo
médio identi�ca que há um relativo incômodo, mas que pode
ser controlado.

Já o círculo grande serve para identi�car um risco que pode
matar, mutilar, gerar doenças e que ainda não dispõe de
mecanismos que reduzem, neutralizam ou controlem esses
riscos mais graves.
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E ainda é necessário que estes círculos sejam pintados ou
contornados pelas suas respectivas cores, como, por
exemplo, a cor verde que identi�ca o Grupo 1, riscos físicos,
como ruído, pressão, calor, frio, umidade, etc…

Ainda temos a cor vermelha, no Grupo 2, para os riscos
químicos; a cor Marrom, no Grupo 3, para os riscos
biológicos. A cor amarela, no Grupo 4, para os riscos
ergonômicos e, por �m, a cor azul, no Grupo 5, para os riscos
acidentais.

E ainda temos muitas informações importantes para serem
compartilhadas com você sobre esse assunto. Por isso,
continue acompanhando nosso blog, porque, aqui, você
encontra os mais diversos temas relacionados às Áreas
Trabalhista, Contábil, de Recursos Humanos e de Saúde e
Segurança do Trabalho.

E para você ter mais informações detalhadas sobre como
elaborar o Mapa de Riscos na sua empresa ou para o cliente
que a sua consultoria atende basta conferir a live sobre este
assunto clicando aqui (https://www.youtube.com/watch?
v=t8eiBJpFSxc).

Aproveite também e acesse o site da Nith Treinamentos
(http://www.nithtreinamentos.com.br/) e veja todos os cursos
online que já temos disponíveis! E se você não quer perder
nenhuma novidade da área, �que ligado também nas nossas
redes sociais, pois sempre trazemos informações recentes
sobre o que está acontecendo neste período de calamidade
pública no nosso país.

 Siga-nos no Facebook (https://pt-
br.facebook.com/nithtreinamentos/), no Instagram
(https://www.instagram.com/nithtreinamentos/) e se inscreva
no canal da Nith Treinamentos
(https://www.youtube.com/channel/UC0Q4ZQa1Jx0l48xqPCZ
pDGQ), no Youtube
(https://www.youtube.com/user/NithTreinamentosEAD). 
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