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Paradas de Manutenção: Como garantir a segurança? 

CONTROLES 
Uma parada para manutenção não é uma 
atividade que ocorre diariamente. Quando 
não realizamos atividades que não faz parte 
da rotina diária o risco de acidente é maior, 
sendo assim, é necessário dar ênfase em 
medidas que visam à proteção e segurança 
dos colaboradores. 

Abaixo, são consideradas medidas de 
proteção, sendo que devem ser adotadas 
nessa ordem de prioridade, de acordo com a 
hierarquia de controles: 

1°) Medidas de proteção coletiva (EPC - 
Equipamentos de Proteção Coletiva); 

2°) Medidas administrativas (uso de 
controles administrativos ou sinalização/ 
alertas ou); 

3°) Medidas de proteção individual (EPI´s - 
Equipamento de Proteção Individual). 

É necessário identificar o tipo de energia 
perigosa para realizar o bloqueio. 

PRIORIDADES 
É de suma importante se ater as seguintes 
questões: 

- Reunir os lideres, mantenedores e  a 
segurança para planejar o procedimento 
prevenindo os riscos; 

-  Esclarecer todas as suas dúvidas antes, 
em caso de incerteza pare a atividade e 
solicite uma nova avaliação; 

- Colocar em prática a APR - Análise 
Preliminar de Riscos; 

- Realizar o bloqueio de energias perigosas; 

-  Usar todos os EPI´s - Equipamentos de 
Proteção Individual indicados; 

- Seguir os procedimentos padrões; 

-  Seja previsível, não improvise; 

-  Mantenha o local organizado para o bom 
andamento e segurança das atividades; 

- Comunique-se, o diálogo é essencial à 
segurança. 

INTRODUÇÃO 
A finalidade de uma parada é realizar a 
inspeção e manutenção indicada pelo 
fabricante do maquinário. A manutenção 
pode ser preventiva, preditiva ou corretiva. 
Nas paradas são executados procedimentos 
como lubrificação, reparos ou até mesmo 
troca das peças. 

O tempo para execução varia conforme o 
tamanho da unidade e o tipo de 
manutenção a ser feita, com isso o 
planejamento torna-se imprescindível. 

Se a manutenção for realizada por 
colaboradores externos, o número de 
pessoas na produção pode até mesmo 
dobrar neste período. 

É importante salientar que as ações 
realizadas no trabalho vêm do trabalhador, 
por isso é importante que os trabalhadores 
façam sua segurança no trabalho e atendam 
as recomendações do SESMT. 


