PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

Localização do trabalho de campo:
Data de emissão:

ÁREA EMITENTE: Coordenação Geologia

1) Considerações Gerais
1.1 - Verificar se todos os alunos estão com os EPI’s de forma correta e vestimentas conforme a
atividade estabelecida.
1.2 - Orientar os alunos quanto à norma de conduta durante o trabalho de campo.
1.3 - Verificar a postura dos alunos para andar e se movimentar durante o trabalho de campo.
2) Procedimento
2.1 – Equipe deve estar atenta aos desníveis do solo durante as caminhadas, seguir as
recomendações do guia de campo
2.2 - Equipe deve receber treinamento do corpo de bombeiros quanto a trabalho de campo.
2.3 – Coordenador deve instruir a equipe quanto a distribuição proporcional do peso a ser
transportado;
2.4 - Coordenador negociar com a Equipe pausas regulares para descanso.
2.5 - Coordenador da viagem deve solicitar check-list com motorista (condições do veículo), seguir
as normas de trânsito, manter sinalização nas paradas em beira de estrada e manter veículo
parado em posição anterior a área de execução de trabalho de campo.
2.6 – Coordenador da viagem realizar Plano de emergência da viagem: a)rota de viagem,b)pontos
de apoio (locais de atendimento frente a acidentes-oficinas, polícia, hospitais, postos de
combustível),c)caixa de primeiros socorros (algodão hidrófilo, atadura, compressas de gase,
cotonete, curativo adesivo tipo band-aid, esparadrapo), d)responsáveis pela viagem e telefones
de contato.
2.7 – Coordenador deve orientar alunos quanto aos riscos inerentes ao trabalho e plano de
emergência de viagem.
3) Equipamento de Proteção Individual Obrigatório / padrão de vestimenta
3.1 - EPI’s (protetor solar, óculos de proteção ampla visão, luva descartável, máscara PFF2, colete
reflexivo, bota de segurança bi densidade, capacete classe A/montanhismo ambos com jugular
cor amarelo para discentes, perneira, luva de vaqueta/ algodão pigmentada);
3.2 – Vestimenta: roupas com mangas compridas, chapéu/boné, calça comprida de algodão;
3.3 - Protetor auricular (caso necessário, usar > 16 dB);

3.4 - Cabelo preso.
4) PROIBIÇÕES
4.1 – REALIZAR A VISITA TÉCNICA SEM O USO ADEQUADO DOS EPI’S SOLICITADOS.
4.2 - UTILIZAR ADORNOS (PULSEIRA, RELÓGIO, BRINCOS, CORRENTES E SIMILARES)
4.3 - INFRINGIR AS REGRAS DETERMINADAS PELO COORDENADOR DA VISITA EM
QUESTÃO QUANTO A MOVIMENTAÇÃO EM CAMPO.

