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PROGRAMA DE APRIMORAMENTO EM PRÁTICAS DE HIGIENE OCUPACIONAL – AGENTES QUÍMICOS 
 
 

EMENTA 
 

APRESENTAÇÃO 
 
O maior desafio do profissional de Higiene Ocupacional é RECONHECER os riscos químicos, presentes ou originados nos 
ambientes de trabalho. Se não RECONHECE, não AVALIA, se não AVALIA, não CONTROLA, se não CONTROLA, podem ocorrer 
diversas doenças ocupacionais. 

O Programa de Aprimoramento em Práticas de Higiene Ocupacional – PAPHO teve início em 2006, com um simples caderno de 
anotações, onde registrávamos todas as perguntas (e respostas) que nos eram feitas acerca da Higiene Ocupacional, risco 
químico. Em 2009, visto que elas se repetiam e se multiplicavam, organizamos a primeira turma para um ’BATE PAPO’ e, assim, 
responder as dúvidas mais frequentes no campo da Higiene Ocupacional, agentes químicos. 

Ao longo do tempo, agregamos conteúdos, dinâmicas e práticas, fundamentações técnicas, além do conhecimento, vivências e 
experiências de profundos conhecedores em higiene analítica e campo. Também, começamos a percorrer o Brasil promovendo 
edições em diversos estados. 

O maior encontro ocorreu em 2011 reunindo cerca de 130 pessoas, com palestras ministradas por especialistas da Fundacentro 
e da ABHO – Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. Em 2012, a ABHO promoveu sua primeira edição do Programa, 
com 40 horas de duração, durante o evento anual da instituição, reunindo 36 participantes. 

Em 2014 surge o nome PAPHO QUÍMICO, ano em que um dos módulos foi inserido como aula de laboratório junto a Escola 
Politécnica da USP, sendo ministrado nas turmas de pós-graduação em Segurança do Trabalho e Especialização em Higiene 
Ocupacional. Reconhecimento irrefutável da qualidade do nosso PAPHO. 
 
O restante da história você poderá conhecer pessoalmente. Venha bater um PAPHO conosco e aprender todos os conceitos, 
fundamentos e práticas da Higiene Ocupacional – agentes químicos, sabendo sobretudo, Antecipar, Reconhecer, Avaliar e 
Controlar o risco químico presente ou originado nos ambientes de trabalho, através da simulação de mais de 120 avaliações de 
agentes químicos. 

 
MÉTODOS 
 

Treinamento ministrado de forma presencial ou via plataforma de EAD em vídeos e telas com os conteúdos mais importantes e 
necessários, contendo todas as informações pertinentes às quantificações, simulando situações reais, desde a correta seleção 
dos componentes da amostragem calibração das bombas gravimétricas, montagem dos componentes e produção de relatório 
de campo. 

 
CARGA HORÁRIA 
 

Tanto o curso PRESENCIAL quanto o curso via PLATAFORMA EAD são ministrados em duas versões:  

1. Versão FAST: 40 horas, 4 dias, 10 horas por dia, perfazendo um total de 40 horas (mais 20 horas de suporte); 

2. Versão FULL: 80 horas, 4 dias, 10 horas por dia, perfazendo um total de 80 horas (mais 40 horas de suporte); 

a. Vídeo aulas e apresentações em PowerPoint de conteúdos teóricos e práticos; 

b. Suporte pós treinamento via plataforma EAD durante e após o treinamento por um período de 6 meses; 

c. Provas para verificação de conhecimentos e de resultados para checagem do aprendizado prático; 

 

Ambas versões possuem aplicação e manipulação equipamentos sendo: 

 Treinamento Presencial, aulas práticas interativas e; 

 Treinamento via EAD, aulas demonstrativas. 
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LOCAIS 

O curso presencial pode ser ministrado: 

1. “In Company” onde a CONTRATANTE fica responsável pela disponibilização da estrutura e da logística; 

2. Na sede do Grupo Homogêneo, ou local próximo, ficando esta, responsável pela estrutura e organização. 

 

DOCENTE 

GERALDO COLLAZIOL 

Administrador, Autor, Escritor, Higienista, Químico, Professor; 
Especialista em Higiene Ocupacional formado pela USP, SENAC e Fundacentro; 
Membro da Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais; 
Presidente do CBHO – Círculo Brasileiro de Higiene Ocupacional; 
Criador do PaPho Químico, atualmente com 120 horas; 
Professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo; 
Livros:  1. Guia de quantificações químicas ilustrado;  

2. Prioridade nas quantificações químicas; 
20 anos de atuação no Brasil e América Latina; 
25.000 horas de vivências e experiências em Higiene Analítica e Campo; 
Sócio diretor do Grupo Homogêneo. 

 

MATERIAIS 

 Apostilas de conteúdo prático e teórico (extra), caderno de exercícios, teste pré e pós-treinamento para verificação de 
aprendizado, livreto de TLV’s para consulta de limites, relatório final de performance, aproveitamento e conceituação; 

 Diversos equipamentos, tanto bombas gravimétricas como calibradores de vazão; 

 Diferentes amostradores, tanto cassetes como tubos de carvão e sílica gel. 
 

CAPACITAÇÃO 

 Realizar quantificações de substâncias químicas de acordo com as NHO’s e métodos analíticos, que atendam a NR 07, NR 

09 e NR 15; 

 Preservar a amostra, preparar a documentação de campo e laboratorial, além de interpretar os resultados das avaliações; 

 Mapear o cenário de Higiene Ocupacional de cada empresa, sabendo identificar a presença das substâncias químicas, 

sobretudo, aplicar as melhores soluções para cada exposição; 

 Elaborar a melhor estratégia para a quantificação das substâncias, produzindo amostragens válidas, através da seleção 

correta de equipamentos e amostradores, e mais, calcular a melhor relação de amostragem entre estas três variáveis: 

vazão x volume x tempo; 

 Conhecer as instituições e saber onde pesquisar as informações, extraindo o máximo de suas contribuições ao 

profissional de campo; 

 Conhecer todas as definições, fundamentações, conceituações e legislações voltadas à área de Higiene Ocupacional 

sabendo usar a argumentação adequada para cada situação. 
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Habilidades e Competências 
 

1. Conceituações, definições e boas práticas de Higiene Ocupacional; 
2. Instituições voltadas à HO e suas contribuições; 
3. Áreas de estudo da HO: Teórica, Analítica, Campo e Controle; 
4. Legislações, normatizações e metodologias voltadas à HO; 
5. Conhecimento do corpo humano, as principais vias de acesso, as formas de contaminação, os sistemas respiratório, 

digestivo, circulatório e sistema nervoso central, as rotas de saída; 
6. Efeitos tóxicos de exposições ocupacionais: aditivos, combinados e potencializados; 
7. Antecipação aos riscos químicos em decorrência dos processos e instalações; 
8. Elaboração de uma APR – Análise Preliminar de Riscos; 
9. Caracterização básica do empreendimento;  
10. Reconhecimento de riscos químicos presentes ou originados nos ambientes de trabalho; 
11. A interatividade entre Pessoas, Agentes, Processos e Ambientes – Método PAPA; 
12. Tamanho de partículas, formas de dispersão; 
13. PNOS – Partículas Não Identificadas de outra forma; 
14. Aplicar de forma precisa e exata os LEO’s – Limites de Exposição Ocupacional: Livreto da ACGIH – TLV’s e BEI’s; 
15. Elaborar uma excelente estratégia de amostragem de agentes químicos; 
16. Saber montar GHE’s – Grupos Homogêneos de Exposição, determinando a quantidade de avaliações para cada GHE; 
17. Identificar o EMR – Exposto de Maior Risco, determinando a quantidade de avaliações para cada EMR; 
18. Montar e Executar um plano de amostragem de acordo com normas e métodos; 

a. Identificar metodologias; 
b. Identificar amostradores, equipamentos e materiais para realização da amostragem 
c. Regulagem dos equipamentos; 

19. Contratar / Realizar amostragens de agentes químicos, de acordo com normas, técnicas e metodologias em 
atendimento às legislações trabalhista e previdenciária; 

20. Fiscalizar / Utilizar com proficiência os equipamentos, materiais, acessórios e amostradores para coleta de amostras 
de agentes químicos nos locais de trabalho – Poeiras, gases, vapores, névoas, fumos, metais e outros; 

21. Administrar / Preservar / Encaminhar as amostras ao laboratório; 
22. Realizar a interface com o laboratório analítico; 
23. Preparar a documentação da amostra: memória de campo e cadeia de custódia; 
24. Conhecer as metodologias empregadas para análise química laboratorial; 
25. Interpretar / Comparar os resultados com os LT’s – Limites de Tolerância previstos na legislação;  
26. Realizar o Controle / Acompanhamento de exposições aos riscos químicos; 
27. Treinar os líderes de chão de fábrica quanto aos cuidados com a saúde e bem-estar dos trabalhadores. 
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EMENTA E ESTRUTURA DO CURSO – 80 HORAS 
 

CONTEÚDO MÓDULO 1 – ANTECIPAR RISCOS  

Introdução: 
Apresentação dos conteúdos do treinamento 
Procedimentos e condutas para assimilação e aproveitamento 
Desafios e responsabilidades 

Teórico 

Assessment: 
Teste de conhecimentos de HO antes do treinamento 

Dinâmico 

História: 
A História da Higiene Ocupacional ao longo de 10 mil anos 

Teórico 

Instituições: 
As instituições voltadas a HO e suas contribuições 

Teórico 

Conceituações: 
Conceituações empregadas na Higiene Ocupacional 
As Boas Práticas e o Bom Senso de HO 
A confiabilidade dos resultados 

Teórico 

Definições: 
As principais definições e suas melhores interpretações 
As quatro etapas da HO – Antecipar | Reconhecer | Avaliar | Controlar 
Os cinco pilares da HO – APR | GHE’s | Jornadas | Limites | Estatísticas 
Amostragens ocupacionais e amostras ambientais 

Teórico 

Legislações: 
Portaria 3214 – Normas Regulamentadoras – NR’s; 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO; 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA; 
Atividades e Operações Insalubres; 
Responsabilidade Civil e Criminal; 

Teórico 

Normas: 
As Normas de Higiene Ocupacional da Fundacentro – NHO; 
Método de Coleta de Fibras Em Locais de Trabalho; 
Calibração de Bombas de Amostragem Individual; 
Coleta de Material Particulado Sólido Suspenso no Ar; 
Algumas normas internacionais; 

Teórico 

Metodologias: 
NIOSH; OSHA; EPA; MDHS e outras. 

Teórico 

Toxicologia 
Vias de acesso e efeitos no organismo; 

Teórico 

COMO ANTECIPAR RISCOS QUÍMICOS 
Análise Preliminar de Risco (APR) 
O departamento de compras; 
A fase de projetos; 
Enclausuramento; 
iPAPA - Interação entre Pessoas, Agentes, Processos e Ambientes. 

Dinâmico 
Prático 
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CONTEÚDO MÓDULO 2 – RECONHECER RISCOS TIPO 

Reconhecimento de Riscos: 
Caracterização Básica; 
Identificação dos agentes químicos utilizados nos ambientes de trabalho; 
Identificação dos agentes químicos gerados nos processos de produção; 
Identificação dos efeitos tóxicos, combinados e potencializados; 
Conceito de LEO – livreto da ACGIH – TLV’s e BEI’s; 
iPAPA - Interação entre Pessoas, Agentes, Processos e Ambientes. 

Teórico 
 

Dinâmico 

Exercícios em grupo – programados e orientados Prático 

Revisão de Conteúdos: Dinâmico 

Estratégia de amostragem: 
Métodos de amostragem disponíveis 
GHE’s – Grupo Homogêneo de Exposição 
EMR – Exposto de Maior Risco 
Quantidades de avaliações 
Identificar e isolar os agentes químicos; 
Identificar as metodologias de amostragem; 
Identificar limites de exposição; 

Teórico 
 

Dinâmico 

Revisão de Conteúdos: Dinâmico 

 

 

CONTEÚDO MÓDULO 3 TIPO 

Avaliação de Riscos: 
Amostragens de substâncias químicas nos ambientes de trabalho 
Métodos de amostragem de substâncias químicas 
Amostras para fins de higiene ocupacional 
Bombas gravimétricas, usos e limitações. 
Apresentação e manuseio de bombas e material de coleta 
Coleta de materiais sólidos dispersos no ar – Aerodispersóides 
Coleta de gases e vapores 

Teórico 
 

Dinâmico 
 

Prático 

Materiais necessários; 
A consulta ao laboratório; 
Regulando a vazão da bomba conforme método padronizado; 
Prática em grupos calibrando bombas para diversas vazões conforme agente e método; 
Calibração para alta e baixa vazão; 
Calibração para material particulado (sílica cristalina, poeira inalável, respirável e torácica); 
Tubos adsorventes (carvão e outros materiais usados na retenção dos contaminantes); 
Métodos ativos e passivos para vapores orgânicos; 
Estabelecendo e verificando a representatividade das amostras; 
A memória de campo e a memória de cálculo; 
Exercícios em grupo. 

 Preparação dos equipamentos, amostradores e acessórios; 

 Calcular a vazão da bomba; 

 Calcular o volume de ar a ser amostrado; 

 Calcular o tempo de coleta da amostra; 

 Efetuar a montagem do equipamento, amostrador e acessórios; 

 Instalar equipamento no trabalhador; 

 Realizar os brancos de campo e brancos de meio; 

 Elaborar a memória de campo; 

 Elaborar a cadeia de custódia; 

 Manter a estabilidade da amostra; 

 Simular diversas situações de campo. 
...                               

Teórico 
 

Dinâmico 
 

Prático 
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... 
Estratégia e planejamento de coletas de amostras de agentes químicos; 
Procedimentos de coleta de amostras químicas e os métodos relacionados; 
Informações necessárias a serem registrados em memória de campo; 
Estabilidade e transporte das amostras para laboratório; 
Documentação que deve acompanhar o envio de amostras; 
A inter-relação entre o profissional de campo e o laboratório de análises químicas; 
 

Revisão de Conteúdos: Dinâmico 

 

CONTEÚDO MÓDULO 4 TIPO 

O laboratório químico e as técnicas de análises: 
Certificações necessárias que credenciam o laboratório a atuar na área de higiene ocupacional; 
Recebimento das amostras, validação para análises e encaminhamento para as diversas técnicas de análises; 
Objetivo das análises: análises qualitativas e quantitativas; 
A técnica de Gravimetria para determinação de massa de contaminante; 
Análises de metais: tratamento prévio das amostras; 
Espectrofotometria de AA e a técnica de plasma; 
Análises de Sílica livre cristalina (Difração de raios X e outras técnicas); 
Análises de vapores orgânicos: Cromatografia de fase gasosa; 
Análises de ácidos: a cromatografia iônica. 

Teórico 

Controle de Riscos 
Interpretação de resultados 
Resultados emitidos pelo laboratório 
Número mínimo de amostras com resultados representativos 
Tratamento estatístico dos resultados 
Exercícios em grupos analisando resultados 
Apresentação de conclusões e resultados de uma avaliação 

Teórico 

O processamento das amostras de agentes químicos no laboratório 
Cálculos e interpretação dos resultados obtidos no laboratório. 

Teórico 

Revisão de Conteúdos: Dinâmico 

 


