
REGRAS DE OURO PARA SEGURANÇA
NA oficina de caminhões

IMPORTANTE SABER

Bloqueio de energia: 
1. Identi�car as fontes de energia.
2. Informar os envolvidos.
3. Parar o equipamento.
4. Desligar o equipamento.
5. Bloquear a energia do equipamento.
6. Liberar energia armazenada.
7. Certi�car-se do bloqueio de energia.
8. Realizar manutenção.

Controle de Acessos:

Somente pessoas autorizadas podem entrar na área de 
manutenção de caminhões. 

EPI’s:

Utilize todos os EPI’s indicados para a atividade que irá 
realizar: óculos, luvas, botinas e colete re�etivo.  Antes de 
iniciar as atividades avalie os riscos parando 1 MINUTO 
para garantir a avaliação dos procedimentos de segurança.

Organização:

Garanta o 5Ss da área.  Isole totalmente a área,  posicione 
os cones e placas de alerta para manutenção dos equipa-
mentos.

Choques Elétricos:

Veri�que antes de iniciar o trabalho se cabos e �os estão 
em bom estado de conservação e com o correto isolamen-
to.  Nunca faça improvisações.   

Finalização:

Após o término do serviço, a área deverá ser 
desbloqueada e o equipamento liberado para uso. Faça 
a limpeza do ambiente. Guarde as ferramentas no local 
apropriado e comunique ao responsável pela área da 
conclusão do serviço.
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Produtos Químicos:

Antes de realizar qualquer atividade com produtos quími-
cos, consulte a FISPQ. Teste o chuveiro de emergência 
também.

Ferramentas:

Utilize ferramentas especí�cas para o trabalho a ser reali-
zado e que estejam em bom estado de conservação. 
Nunca faça improvisações. Manuseie plataformas com au-
xílio de outro colaborador. Cuidado com a queda de obje-
tos. Faça o deslocamento de objetos de forma segura para 
evitar desequilíbrio e quedas.

Faça o bloqueio da roda com o trava-rodas e certi�-
que-se sempre que a chave não esteja na ignição.  
Não deve ser realizado nenhum tipo de manutenção 
sob o veículo sem a instalação do cavalete de susten-
tação e do bloqueio de energia.
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