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Ficha Técnica

Os processos de soldadura mais comuns dividem-

se em:

1) Soldadura a arco elétrico

Embora existam vários processos de soldadura

manuais e semiautomáticos os riscos presentes em

cada um deles são praticamente os mesmos.

As principais diferenças encontram-se nos poluentes

químicos emitidos para o meio ambiente, a

exposição a radiações (nem todos os processo de

soldadura emitem radiação ultravioleta), a exposição

ao ruído e o risco de explosão (também não estão

presentes em todos os processos).

Os riscos associados ao trabalho de soldadura são

associados sobretudo à ocorrência de :

o Queimaduras;

o Incêndio e explosão;
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Soldadura 
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2) Soldadura por arco a gás

3) Outros tipos de soldadura
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laser
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por feixe de 

eletrões

o Exposição a radiação ultravioleta e luminosa;

o Exposição a fumos e gases;

o Intoxicação por fosfogénio.

A intoxicação por fosfogénio pode ocorrer quando se

desenvolvem trabalhos próximos de tanques de

desengorduramento com produtos à base de cloro.

A exposição a fumos e gases tóxicos produzidos pelo

arco elétrico varia em função de revestimento do

elétrodo, o gás protetor, os materiais base e os materiais

consumíveis.

As partículas constituintes dos fumos variam entre

partículas finas (< 2,5 µm) e nanopartículas (100 nm)

respiráveis, as quais têm a capacidade de penetrar os

alvéolos pulmonares.

A produção de fumos depende dos seguintes

parâmetros:

o Amperagem, voltagem, temperatura do gás ou

do arco;

o Consumíveis, como os elétrodos;

o Materiais;

o Duração do processo de soldadura.

o Tipo de processo de soldadura;

o Tipo de metal de base;

o Composição da tocha de soldadura;

o Localização do processo (exterior, espaço

confinado);

o Práticas de trabalhado dos soldadores;

o Movimento do ar;

o Utilização de sistemas de controlo da

ventilação.
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Para a definição das medidas de controlo é fundamental

efetuar uma avaliação de riscos e identificar quais os pontos

críticos associados ao processo de soldadura. A avaliação

deve considerar as seguintes questões:

2

Por norma, os agentes monitorizados são:

o Poeiras Totais;

o Poeiras Inaláveis – PM 10

o Poeiras Respiráveis – PM 2,5;

o Ozono;

o Óxido de Zinco;

o Manganês;

o Cobre;

o Formaldeído;

o Acroleína;

o Chumbo.

Os fumos libertados são constituídos essencialmente por:

o Óxidos de ferro;

o Crómio;

o Manganês;

o Cobre;

o Chumbo

o Etc.

Por sua vez ,os gases libertados mais comuns são:

o Ozono;

o Azoto;

o Monóxido de carbono;

o Fosfano e diclorometal.

Os fumos de soldadura têm origem nos materiais de

base e enchimento, revestimentos de proteção dos

materiais de base, gases de proteção e do ar ambiente,

sob a influência de temperatura elevada e de radiação do

arco de soldadura.

Os fumos de soldadura constituem misturas complexas

de gases e pequenas partículas de metal.

Normalmente, a linhas de orientação para os níveis de

exposição aplicam a exposição de longa duração à

substância num regime de 8 horas de trabalho diárias

durante uma semana normal de trabalho.

O Decreto-Lei n.º 24/2012, de 6 de fevereiro, consolida

as prescrições mínimas em matéria de proteção dos

trabalhadores contra os riscos para a segurança e a

saúde devido à exposição a agentes químicos no

trabalho, estabelecendo uma terceira lista de valores

limite de exposição profissional.

Por sua vez, a NP 1796:2014, fixa os valores limite de

exposição a agentes químicos existentes no ar dos locais

de trabalho.

Algumas organizações como a ACGIH, a NIOSH e a

OSHA definem os níveis de exposição para vários

componentes dos fumos e gases de soldadura (ver tabela

em anexo).
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Para a definição das medidas de controlo é fundamental efetuar

uma avaliação de riscos e identificar quais os pontos críticos

associados ao processo de soldadura. A avaliação deve considerar

as seguintes questões:

A monitorização pode ser usada na avaliação do risco e na

definição das medidas de controlo mais adequadas. A

monitorização da atmosfera de trabalho envolve medições das

concentrações de contaminantes ao nível da zona de respiração

do trabalhador. Por sua vez, a saúde do trabalhador deverá

também ser monitorizada através da pesquisa de biomarcadores

(monitorização biológica).

No caso dos trabalhos de soldadura, se a eliminação da fonte de

exposição não é exequível, devem ser adotadas outras medidas de

controlo. São exemplos, as adaptações do processo, a melhoria nas

práticas de trabalho, a ventilação e a utilização de EPI’s.

1. Modificação do processo
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Os fumos de soldadura têm origem nos materiais de base e

enchimento, revestimentos de proteção dos materiais de base,

gases de proteção e do ar ambiente, sob a influência de

temperatura elevada e de radiação do arco de soldadura.

Os fumos de soldadura constituem misturas complexas de gases

e pequenas partículas de metal.

Normalmente, a linhas de orientação para os níveis de exposição

aplicam a exposição de longa duração à substância num regime de

8 horas de trabalho diárias durante uma semana normal de

trabalho.

O Decreto-Lei n.º 24/2012, de 6 de fevereiro, consolida as

prescrições mínimas em matéria de proteção dos trabalhadores

contra os riscos para a segurança e a saúde devido à exposição a

agentes químicos no trabalho, estabelecendo uma terceira lista de

valores limite de exposição profissional.

Por sua vez, a NP 1796:2014, fixa os valores limite de exposição a

agentes químicos existentes no ar dos locais de trabalho.

Algumas organizações como a ACGIH, a NIOSH e a OSHA

definem os níveis de exposição para vários componentes dos

fumos e gases de soldadura (ver tabela em anexo).

Por norma, os agentes monitorizados são:

o Poeiras Totais;

o Poeiras Inaláveis – PM 10

o Poeiras Respiráveis – PM 2,5;

o Ozono;

o Óxido de Zinco;

o Manganês;

o Cobre;

o Formaldeído;

o Acroleína;

o Chumbo.

Os empregadores podem optar por um tipo de processo de soldadura

com base na eficiência, na qualidade da solda, no equipamento

disponível e na questão económica.

Por exemplo, a soldagem TIG gera uma quantidade muito menor de

fumos comparativamente às soldaduras MIG, por arco elétrico com
arames tubulares e por arco com elétrodos revestidos.
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3. Ventilação

A ventilação, particularmente os sistemas de exaustão locais,

são a forma mais eficaz de remoção de emissões na fonte e

de redução da exposição aos fumos e gases libertados

durante as operações de soldadura.

O dimensionamento dos sistemas de ventilação deve ser

efetuado com base nas especificações do processo e no tipo

de contaminantes libertados.

A ventilação pode assumir duas conceções, ventilação geral

ou diluidora, e exaustão local.

Um sistema de ventilação geral apenas deve ser considerado

quando os contaminantes gerados apresentam baixa

toxicidade e são libertados em baixas quantidades.

O sistema ideal é a combinação da exaustão local e da

ventilação geral.

2. Práticas de trabalho

Devem ser desenvolvidas pela organização práticas de trabalho

seguras, de modo a minimizar os riscos para os operadores,

para o ambiente e para o processo. Essas práticas podem

consistir nas seguintes soluções:

o Manutenção dos operadores fora do raio de ação dos

fumos libertados através da conceção do espaço de

trabalho;

o Minimização de trabalhos de soldadura em espaços

confinados ou enclausurados;

o Desenvolvimento de programas de formação e

manutenção que promovam a mudança de métodos de

trabalho, por parte dos operadores, e a aplicação de

instruções de trabalho.

Previamente ao manuseamento de qualquer substância, as

fichas de dados de segurança dos materiais necessários para os

elétrodos, fluxos e revestimentos devem ser cedidos pelo

fornecedor e colocados à disposição dos trabalhadores.

Ventilação forçada Ventilação localizada
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Outro exemplo, é a substituição dos elétrodos de soldadura

contendo silicato de lítio por silicato de sódio ou potássio, que

reduzem o conteúdo perigoso de crómio (VI) durante a soldagem

de aço inoxidável.

De forma a modificar o processo de soldadura devem ser

selecionados consumíveis com o mínimo de emissões de fumo e

considerando os parâmetros do processo. A produção de fumo é

minimizada utilizando a mínima corrente elétrica necessária.

Assim, a otimização do processo de modificação é necessário ter

em consideração os materiais consumíveis, o equipamento e o

sistema de controlo necessário.

A soldadura em superfícies não pintadas e sem revestimentos

podem também reduzir a produção de emissões.

▪ Sistemas de ventilação diluidores

A ventilação por diluição é assegurada por ventiladores

instalados no teto ou em paredes. Este método utiliza

elevadas quantidades de ar para varrer toda a área diluindo a

concentração dos contaminantes para concentrações abaixo

dos valores-limite de exposição.

Uma das principais desvantagens deste método, é o facto de

permitir que os contaminantes entrem na zona de respiração

do soldador, antes da sua eliminação da atmosfera de

trabalho.

Utilizado isoladamente este sistema não é dequado para

controlar a exposição dos trabalhadores a gases e fumos de

soldadura, nem para manter os valores abaixo dos valores-

limite de exposição.

▪ Sistemas de exaustão localizada

Os sistemas de exaustão local são uma medida técnica de

controlo e captura de fumos e remoção dos mesmos das

atmosferas dos locais de trabalho.

A eficiência dos sistemas de exaustão locais depende dos

seguintes fatores:
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Sistema de extração para trabalhos em espaços confinados

4. Equipamentos de proteção individual (EPI)

Tocha com sistema de aspiração

Bancada de trabalho com sistema 

de aspiração

Braço articulado

Por vezes os EPI são necessários como complemento às

medidas de engenharia e de práticas de trabalho.

Os equipamentos de proteção respiratórios devem ser

utilizados quando a exposição a emissões perigosas não é

suficientemente controlada por outro meio.

Em soldadura todos os trabalhadores devem recorrer a

proteção facial, proteção auditiva e roupas de proteção.

▪ Equipamentos de proteção respiratória

A seleção do equipamento deve ter em conta o poluente

específico e deve ser mantido em adequadas condições de

limpeza e manutenção. É necessário determinar o fator de

proteção, que representa a razão entre a concentração do

poluente fora do respirador e dentro do respirador. A NIOSH

disponibiliza os requisitos e equações para o cálculo do fator

de proteção.

Os equipamentos de proteção respiratória devem ser

acompanhados de informação que inclua as instruções, os

procedimentos de utilização e a manutenção, com os seguintes

parâmetros:

o Avaliação de risco;

o Seleção dos respiradores apropriados;

o Teste de ajuste ao respirador;

o Formação;

o Limpeza, inspeção, manutenção e armazenamento;

o Vigilância da saúde dos utilizadores;

o Manutenção dos registos.

5

o A boca de extração deve ser posicionada de forma a

enclausurar tanto quanto possível a fonte, para que se

evite a libertação dos fumos para o posto de trabalho;

o O sistema de exaustão deve ser o mais adequado ao

processo e tipo de fumos gerados;

o O sistema de exaustão deve ser provido de um indicador

de caudal, de forma a garantir o correto funcionamento

do sistema;

o O trabalhador não deve estar posicionado entre o espaço

onde os fumos são libertados e a boca de extração.

Entre os diversos tipos de sistemas de exaustão, destacam-se o

braço articulado, as bancadas com sistema de aspiração de gases

e os sistemas de captura na tocha de sodadura.

É aconselhada uma velocidade do ar de 0,5 m/s em toda a área de

soldadura.

mailto:info@apopartner.pt
http://www.apopartner.pt/


224 051 161 info@apopartner.pt www.apopartner.pt

Para fumos de soldadura são aconselhados respiradores com

filtros de classe de eficiência de 100%.

▪ Máscaras de proteção facial

As máscaras contendo filtros de escurecimento automático ou

ADF (Auto Darkening Filters), são uma solução para a

proteção facial e ocular. Na escolha do tipo da máscara deve

ter-se em consideração as características do processo.

▪ Outros equipamentos de proteção individual

A proteção auditiva, por exemplo, pode ser necessária,

dependo dos níveis de ruído a que os trabalhadores estão

expostos.

1. Soldadura por Arco Elétrico

o A massa deve estar diretamente ligada à peça a soldar

e os equipamentos elétricos utilizados devem possuir

um isolamento duplo (muitas vezes as temperaturas

atingidas durante a soldagem provocam a fusão do fio

terra);

o Evitar colocar os cabos sobre ou junto a elementos

quentes, cortantes ou que os possam danificar de

alguma forma;

o Proteger os cabos contra as chispas ou partículas

incandescentes resultantes da soldadura;

o Nunca deixar os equipamentos de soldar ligados

quando haja a necessidade de o trabalhador se

ausentar (nem que seja por breves momentos);

o Para movimentar ou intervir no equipamento de soldar

deve-se sempre desligar da corrente..

2. Soldadura Oxiacetileno

o As válvulas e uniões roscadas dos cilindros de oxigénio

não devem ser lubrificadas com óleo ou outras

substâncias gordurosas (podem provocar uma ignição

explosiva);

o O oxigénio nunca deve ser utilizado para outros fins que

não a soldadura (não limpar a roupa, não utilizar em

ferramentas pneumáticas nem ventilar os locais de

trabalho com oxigénio);

o Os trabalhadores não devem utilizar roupas de trabalho

nem luvas que estejam contaminadas com gorduras

(óleos, lubrificantes, etc.) (a gordura em contacto com

concentrações elevadas de oxigénio inflama

facilmente);

o As tochas nunca devem ser acesas com fósforos

(estando a válvula do acetileno aberta pode-se formar

uma atmosfera explosiva em volta da mão onde está o

fósforo); a melhor forma para acender uma tocha é

utilizar uma chama piloto;

o Neste processo de soldadura o equipamento deve estar

dotado de um dispositivo anti-retorno de chama (deve

ser instalado na conduta de tomada de gases antes do

redutor ou na mangueira do bico de chama); as

tubagens de oxigénio também devem ser equipadas

com este dispositivo;

o O trabalho de soldagem deve ser suspenso sempre que

a tocha fique anormalmente quente;

o Caso uma garrafa de gás de acetileno aqueça

espontaneamente, deve-se fechar a sua válvula de

segurança e regar com água fria até que a temperatura

volte ao normal (assim que a água deixe de evaporar).
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Para trabalhos de soldadura, os respiradores devem ser

selecionados tendo em consideração as emissões geradas,

o tipo de processo de soldadura, a tarefa realizada e as

condições de trabalho (ex.: espaços confinados).

Por exemplo, a NIOSH recomenda aparelhos de respiração

autónomos para trabalhos de soldadura em espaços

confinados, devido à possibilidade de a concentração de

oxigénio nesses espaços pode ser reduzida.

Existem três tipos de respiradores classificados, de acordo

com o tipo de operação:

o Respiradores com fornecimento de ar;

o Respiradores com purificação de ar;

o Respiradores combinados (com fornecimento e 

com purificação de ar).

Máscara de proteção facial

o Antes de iniciar o trabalho verificar se os cabos se

encontram em bom estado de conservação e se

garantem um bom contacto e isolamento;

o Todo o equipamento de soldadura deve estar

ligado à terra e protegido por dispositivos de

segurança, por exemplo, dispositivos diferencial;
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As medidas de prevenção apresentadas de seguida referem

algumas das regras de prevenção mais importantes que devem

ser adotadas nos postos de soldadura.

3. Incêndio/ Explosão

Formação

Todos os operadores envolvidos em trabalhos de soldadura

devem estar informados dos riscos relativos à exposição a

contaminantes e quais as precauções necessárias para evitar

danos para a saúde.

Os trabalhadores devem receber formação específica,

incluindo os procedimentos a adotar de modo a diminuir tanto

quanto possível a exposição à contaminação. Devem também

ser alertados para a importância da utilização dos

equipamentos de proteção individual.

É fundamental a execução das tarefas segundo os

procedimentos de trabalho seguros, associados a soluções de

engenharia apropriadas, assim como a utilização dos

equipamentos de proteção.
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O arco elétrico acontece no contacto entre o elétrodo e a peça de

trabalho, ou entre dois elétrodos. Normalmente é necessário

adicionar um pouco de metal fundido à junta e isso é feito por:

(1) fusão do próprio elétrodo revestido, designado de processo de

elétrodos consumíveis, ou (2) pela fusão de uma haste de material

de enchimento separada que não esteja sob tensão, designado de

processo de elétrodo não consumíveis.

O processo de oxicorte é um processo de corte que permite cortar

materiais com espessuras de 0,5 mm a 250 mm.

O processo consiste no seguinte: uma mistura de oxigénio e gás

combustível é utilizada para pré-aquecer o metal até à sua

temperatura ignição, que, para o aço, é de 700ºC – 900ºC. É assim

feita a projeção de um jato de oxigénio puro sobre a superfície,

previamente aquecida à temperatura de ignição através de um

oxicombustível. Esta técnica de soldadura apenas é eficaz em

materiais de aço.

Arco Elétrico

Oxicorte

Soldadura MIG/MAG

Soldadura por arco elétrico com proteção gasosa, estabelece-se um

arco entre um fio elétrodo alimentado de forma contínua e a peça de

trabalho. O arco e o banho em fusão são protegidos da

contaminação atmosférica por um envelope de gás ativo (MAG) ou

inerte (MIG). O processo é utilizado para soldar a maioria dos metais

disponíveis no mercado, incluindo aço, alumínio, cobre e aço

inoxidável, normalmente requisitado para a indústria naval.

Soldadura TIG

A soldadura por arco com elétrodo não consumível (tungsténio) é um

processo de soldadura de alta qualidade, realizado através de um

arco elétrico entre um elétrodo de tungsténio infusível e a peça no

seio de uma atmosfera de gás inerte, o árgon ou o hélio, utilizando-se

metal de adição, igual ao metal base.

Soldadura SER

Soldagem a arco elétrico com elétrodo revestido, também conhecida

como soldagem manual a arco elétrico (MMA), é um processo

manual de soldagem que realizado com o calor de um arco

elétrico mantido entre a extremidade de um elétrodo metálico

revestido e a peça de trabalho. Neste processo não existe metal de

adição e utilizam-se decapantes para eliminar os óxidos que se

podem formar durante a soldadura.

Soldadura por resistência

A fonte de calor é obtida pela passagem de uma corrente elétrica

através das peças a soldar. As peças a soldar são comprimidas

entre dois elétrodos através dos quais é fornecida a corrente

elétrica que as aquece até ao ponto de fusão.

Soldadura por plasma

É um processo de soldadura semelhante à soldadura TIG. A

soldadura com plasma utiliza dois gases: o gás produtor de plasma

que constituirá a coluna de plasma após ser ionizado e que

proporciona o calor necessário para fundir a peça a soldar e um

gás de proteção que estará encarregado de proteger a zona e o

banho de fusão.

A principal diferença para a soldadura TIG é, ao posicionar o

elétrodo no corpo da tocha, o arco de plasma pode ser separado

da envolvência do gás de proteção. O plasma é então forçado pelo

injetor de cobre com orifício fino, que constringe o arco, e a saída

do plasma do orifício efetua-se a altas velocidades e com

temperaturas próximas dos 30.000 °C. A soldadura por arco de

plasma constitui um avanço em relação ao processo TIG.

Na soldadura com laser são utilizadas misturas de gases como

meio ativo necessárias para gerar o feixe de laser e ainda para

proteger a zona de fusão e a ótica de focagem. Podem-se utilizar

misturas de gases ativos de proteção em alguns metais para

aumentar a velocidade de soldadura ou melhorar as propriedades

mecânicas da união.

Soldadura a laser
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É um método em que o calor necessário para fundir o metal é

produzido por um arco elétrico criado entre a peça de trabalho e a

ponta da tocha de soldadura.

A ponta da tocha de soldadura, o arco elétrico e a peça de trabalho

são cobertos por uma camada de um material mineral granulado

conhecido por fluxo para soldadura (daí o nome arco submerso),

portanto não há arco visível, nem faíscas, respingos ou fumos

comuns a outros processos.

Soldadura com arco submerso (SAW)

É um processo de soldadura por fusão no qual um feixe de eletrões

de alta velocidade é aplicado aos materiais, unindo-os. As peças a

trabalhar fundem devido à energia cinética dos eletrões se

transformada em calor com o impacto, e o metal de preenchimento,

se usado, também funde para formar parte da solda.

Soldadura por feixe de eletrões
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Legenda:

RES Respirável; Ca NIOSH potencial carcinogénico ocupacional; LFC Concentração viável mais baixa; TWA Exposição de curta duração 15 

m 4 x/dia; TLV Exposição média ponderada 8h/dia; 40h/semana; STEL Exposição de curta duração; SPEL Limite de exposição permissivo;

CM Concentração máxima.

Agente VLE (mg/m3) NP 1796:2014

Poeiras Totais 3

Al (mgmetal/m
3) 10

Chumbo (mgmetal/m
3) 0,05

Manganésio (mgmetal/m
3) 0,2

Tabela 2 - Valores Limite de Exposição com base na NP EN 1796:2014

Tabela 1 - Valores Limite de Exposição para cada componente individual do processo de soldadura
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Substância
OSHA PEL-TWA 

(mg/m3)

NIOSH REL-TWA 

(mg/m3)

ACGIH TLV-TWA 

(mg/m3)

ACHIH 

(Indicador 

Biológico)

Carcinogenicidade

Fumo de 

alumínio
15 5 5 - -

Arsério 0,01 0,002 (CM) 0,01 35 µg As/L A1

Bário 0,5 0,5 0,5 - -

Berílio 0,002 0,5 (CM) 0,002 - A1

Fumo de cádmio 0,005 LFC (Ca)
0,01 (total) 0,002 

(res)

5 µg Cd/g 

creatinina
A2

Cobalto 0,1 0,05 0,02 15 µg Co/L A3

Crómio (VI) - 0,01 0,05 25 µg Cr/L A1

Crómio metálico 1 0,5 0,5 - A4

Cobre metálico 0,1 0,1 0,2 - -

Óxido de ferro 10 5 5 - A4

Lítio - - - - -

Manganês 5 (CM) 1 0,2

Intervalo entre 0,5 

e 9,8 mg/L; até 50 

mg/L para 

exposição 

ocupacional

-

Molibdénio
5 (solúvel)  15 

(insolúvel)
-

5 (solúvel) 

10 (insolúvel)
30 µg/dL -

Chumbo 0,05 0,1 0,05
10 mol/mol 

creatinina
A3

Níquel 1 0,015 (Ca) 1 -
A5 (elementar) A1 

(inorgânico insolúvel)

Platina 0,002 (solúvel)
1 (Metal) 0,002 

(solúvel)
1 - -

Selénio 0,2 0,2 0,2 - -

Prata 0,01 0,01 0,1 - -

Telúrio 0,1 0,1 0,1 - -

Tálio 0,1 0,1 (solúvel) 0,1
50 µg Th/g 

creatinina
-

Dióxido de 

titânio
15 LFC (Ca) 10 - -

Vanádio 

Pentóxido
0,1 (CM) 0,05 (Ceiling) 0,05

50 µg V/g 

creatinina
-

Oxido de zinco 5 5 5 - -

Zircónio 5 5 5 - -

Fumos totais - LFC (Ca) 5 - -

Monóxido de 

carbono
50 ppm 35 PPM 25 ppm

3,5% 

(hemoglobina)
-

Dióxido de azoto 5 ppm (CM)
5 ppm (CM) 1ppm 

(STEL)
3 ppm - -

Ozono 0,1 ppm 0,1 ppm 0,08 ppm - -
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1. Processo de Soldadura

Processo de Soldadura __________________________________________________________________________

Frequência de exposição ao longo do período de trabalho __________________________________________________________________________

Turnos de trabalho __________________________________________________________________________

Número de trabalhadores expostos __________________________________________________________________________

Sim Não NA

As FDS encontram-se atualizadas?

Os trabalhadores compreendem os riscos a que estão expostos?

Se verificar a existência de fumos na área de soldadura, verifique a existência de um sistema de ventilação e se o mesmo se encontra em adequadas 

condições de funcionamento?

Qual o tipo de ventilação existe na área de soldadura? __________________________________________________________________________

Existem equipamentos que funcionam como barreira? Se sim, quais. ____________________________________________________________________

2. Efeitos na saúde

Os trabalhadores referem algum dos seguintes efeitos, que pensam estar associado ao processo de soldadura?

❑Faíscas de soldadura

❑Irritação ocular, respiratória

❑Algum dos trabalhadores apresenta um problema respiratório (asma, bronquite, enfisema)?__________________________________________________________________________

Frequência __________________________________________________________________________

Turnos de trabalho __________________________________________________________________________

Número de trabalhadores expostos __________________________________________________________________________

3. Práticas de trabalho seguras

Os trabalhadores dispõe de equipamentos de proteção individual?

❑Capacete de soldadura

❑Óculos de proteção

❑Roupa de proteção

❑Calçado de proteção

❑Roupa limpa e em bom estado de conservação

❑Luvas de proteção

❑Proteção respiratória

❑Proteção auditiva

Sim Não NA

Os EPI são mantidos em bom estado de manutenção e armazenagem

Os trabalhadores utilizam os EPI adequados

Algum trabalhador não utiliza proteção respiratória

Os trabalhadores estão informados das limitações dos EPI

4.  Monitorização do ar

Sim Não NA

É feita alguma monitorização da concentração de fumos nos locais de trabalho?

Quais as áreas monitorizadas? __________________________________________________________________________

Quando foi realizada a última monitorização? __________________________________________________________________________

Qual o método de monitorização utilizado? __________________________________________________________________________

O processo de soldadura foi alterado desde a última monitorização? __________________________________________________________________________
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4.  Ruído

Sim Não NA

Quais os níveis de ruído no local de trabalho? __________________________________________________________________________

São realizadas avaliações de ruído no local de trabalho?

Que áreas são monitorizadas? __________________________________________________________________________

Os trabalhadores dispõe de protetores auditivos?

Os trabalhadores utilizam protetores auditivos?

Existem medidas de controlo e redução do ruído? Se sim, quais. ____________________________________________________________________

5. Formação

❑Os trabalhadores têm formação em risco elétrico.

❑Os trabalhadores têm formação em segurança contra incêndio.

❑Os trabalhadores têm formação em regras de segurança no trabalho de corte e soldadura.

❑A manutenção e reparação são efetuadas por pessoal qualificado.

❑Os equipamentos contendo gases comprimidos possuem válvula de segurança e manómetro.

❑Existe alguma evidência de fuga de gás.

6, Avaliação de riscos

❑São realizadas verificações regulares do cumprimento dos procedimentos de trabalho?

❑É feita uma monitorização regular dos contaminantes mais comuns?

❑É feita uma manutenção regular do sistema de ventilação?

❑As diferentes áreas de trabalho são mantidas em adequadas condições de higiene?

7, Condições Gerais

❑Os trabalhadores possuem condições adequadas para efetuar a sua higiene pessoal?

❑Existe um local apropriado para efetuar as refeições?
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