












Os alojamentos são fiscalizados pelo Ministério do Trabalho com base na NR31













No alojamento, os funcionários 
devem ter acesso a armários 
individuais, com chave, para 

guardar os objetos de uso 
pessoal. Na área externa 

recomenda-se a adoção de 
prateleiras para colocação dos 

sapatos 



As camas poderão ser 
substituídas por redes, de 

acordo com o costume 
local, obedecendo ao 

espaçamento
mínimo de um metro 

entre elas.























A lavanderia deve possuir piso 
impermeável com canaletas para 
conduzir a água que cai dos EPI´s
durante a sua secagem. 

O varal para secagem deve estar 
em local coberto. 





Exigências mínimas para 
construções definidas pelo 
CONSEMA 02/2009:
1. Área do depósito deve ser 
adequada à quantidade de 
embalagens vazias.
2. Pé direito a partir de 3(três) metros 
de altura.
3. Estrutura do depósito pode ser 
metálica, de alvenaria ou de 
madeira. 



4. Piso cimentado direcionando para caixa 
de contenção de efluentes.
5. Canaletas para águas pluviais.
6. beiral de 1 (um) metro no mínimo.
7. muretas com 1 (um) metro de altura e tela 
de proteção para garantir ventilação.
8. Calçadas de 1 (um) metro de largura em 
todo o perímetro do depósito.
9. O depósito deve ser devidamente 
trancado, identificado com placas de 
sinalização, alertando sobre o risco e o 
acesso restrito a pessoas autorizadas.
10. Aceiro de largura mínima de 4 (Quatro) 
metros em todo o perímetro do depósito. 







No ponto de abastecimento, o 
tanque de combustível deve ser 
instalado dentro de uma bacia 
de contenção com piso e 
paredes impermeáveis, capazes 
de conter o derramamento de 
óleo em volume superior a 10%
a mais do que o volume total da 
capacidade do tanque. 



Ligado à bacia de contenção deve 
ser instalada a caixa de separação 
de óleo e água, sendo a válvula 
entre a
bacia e a caixa aberta quando for 
feito o eventual esgotamento da 
bacia. 



O proprietário pode optar por cobrir 
o tanque e a bacia de contenção para 
reduzir o volume de água da chuva
acumulado, como forma de facilitar o 
dia a dia.

Tanques de combustíveis acima 

de 15 mil litros precisam ser 
licenciados e aprovados.



Recomenda-se que junto à área de 
lavagem de máquinas se construa o 
depósito de óleos novos e usados,
assim como a casa da bomba de água 
do lavador. 
Essa instalação melhora a organização 
dos materiais, especialmente dos 
resíduos para descarte 



A caixa separadora de água e óleo 
é uma construção dividida em 
quatro etapas, conforme abaixo: 















Depósito de Armazenamento Externo 

Antes

Hoje Amanhã






