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MEDIDAS DE CONTROLE 

PROCESSO DE SOLDAGEM ELÉTRICA (GERAL) 

 

1. Evitar ligar retificadores/transformadores (máquinas 

de solda), no circuito de iluminação. Usar somente 

tomadas específicas para esse fim, de preferência 

protegidas por um dispositivo a corrente diferencial-

residual (dispositivo DR); 

2. Todas as conexões e ligações do circuito de solda, e 

também o fio terra, devem estar perfeitamente 

isolados; 

3. Nunca consertar cabos de solda, usar somente 

conexões de boa qualidade; 

4. Nunca colocar cabos de solda sobre os ombros; 

5. Não segurar o suporte de eletrodos embaixo dos 

braços nas pausas nas pausas de soldagem; 

6. Nos intervalos, o suporte de eletrodos deve ficar sobre 

a base isolante; 

7. No caso de interrupções prolongadas, retirar o 

eletrodo do suporte; 

8. Conduzir o terminal de terra sempre diretamente à 

peça a ser trabalhada ou à entrada prevista para a 

peça; 

9. Cuidado com as fagulhas ao soldar; 

10. Remover objetos combustíveis das proximidades; 

11. Manter na área de solda extintor de incêndio; 

12. Nunca soldar peças que ainda estão úmidas da limpeza 

com hidrocarbonetos clorados, caso contrário forma-

se o fosgênio, altamente venenoso. 

13. Utilize proteção respiratória adequada; 

 

 

 

 

PROTEÇÃO DOS OLHOS 

1. Ao realizar operações de soldagem, devem-se 

isolar os outros trabalhadores da área de solda, 

por meio de biombos de material incombustível 

e opaco; 

2. Evitar usar lentes de contato em operações de 

solda; 

3. O soldador deve usar máscaras com lentes 

filtrantes, de acordo com o tipo de processo. 

Quando se adotam máscaras com uso de lentes 

filtrantes/incolores é comum verificar-se que o 

soldador não está usando a lente filtrante adequada. 

Para evitar isso surgiram as máscaras de solda do tipo 

protetor facial e suporte para filtro de luz de 

escurecimento automático. 

 

Nesse caso não é preciso trocar as lentes filtrantes; 

algumas têm proteção permanente (equivalente à 

proteção fornecida por um filtro convencional de 

tonalidade 13) contra as radiações prejudiciais UV 

(Ultravioleta) e IV (Infravermelha), com várias opções 

de ajustes e tonalidades de modo escuro. 

Alguns fabricantes/importadores mantêm opções 

dessas máscaras compatíveis ara o uso com 

respiradores (Ex.: PFF 2, P2, etc.) para fumos 

metálicos. Pode ser aplicadas em processos de 

soldagem, como eletrodo revestido, MIG/MAG, TIG, 

corte e solda plasma e oxiacetileno. 

 

 

TEMA nº24: Soldagem Elétrica 
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EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

EPIs mais comuns no processo de solda elétrica: 

ITEM AGENTE EPI 

1 

• Respingos de material 
quente; 

• Peças cortantes; 

• Radiação não ionizante; 

• Peças com rebarba; 

 Aventais de rapas 
(proteção do tórax); 
(Manter o EPI isento de 
óleos, graxas, solventes e 
ácidos); 

2 

• Proteção contra fagulhas 
       incandescentes; 

• Peças cortantes 
 

Mangote de raspa 
(proteção de braço e 
antebraço); 
(Manter o EPI isento de 
óleos, graxas, solventes 
e ácidos); 

3 

• Proteção contra fagulhas 
       incandescentes 

 

• Peças cortantes 
 

Perneira de raspa 
(proteção de perna) 
– Possui polaina do mesmo 
material que cobre o 
calçado de segurança); 
(Manter o EPI isento de 
óleos, graxas, solventes 
e ácidos); 

4 

• Manipulação de chapas 
e outros materiais; 

• Queda de chapas ou 
outro material 

Calçado de segurança com 
biqueira de aço (proteção 
para os pés; solado 
antiderrapante) 

5 
• Respingos de material 

quente; 

• Radiação não ionizante; 

Capuz de solda (proteção 
da cabeça) 

6 

• Radiação não ionizante 
(ultravioleta); 

• Corpo estranho; 

• Projeção de partículas 

Máscara de solda; 
Lentes filtrantes; 
Lente incolor; 
(Proteção do rosto e olhos) 

7 
• Abrasão; 

• Risco de corte e  
lacerações 

Luva de raspa 
(Proteção de mãos  
e punhos)  

8 
• Ruído Protetor auricular  

(Proteção auditiva) 

9 
• Fumos de solda Respirador com filtro P2 

(Proteção respiratória) 

 

Observações: 

• Os dois últimos equipamentos nem sempre serão usados. 

Seu uso depende do local de trabalho. Os outros EPIs são 

de uso constante na atividade; 

• Os ajudantes dos soldadores também devem usar EPI, 

principalmente máscara de solda com lentes incolores e 

filtantes; 

• De acordo com o ambiente de trabalho, pode ser necessário 

uso de outros EPIs, por exemplo: 

 

 

 

 

1) Cinto paraquedista, trava quedas). 

Tal necessidade deve ser considerada na análise 

de riscos 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Prevenção e Controle de Risco em Máquinas 

e Equipamentos e Instalações (SENAC) 6ª Edição 


