
Este material de treinamento visual foi preparado com o objetivo de aprendizagem dos fundamentos 
básicos para se trabalhar com segurança e saúde em trabalhos de soldagem.

溶接の安全衛生
まん が で わ か る Português

ポルトガル語

Aprendendo com mangá
Saúde e segurança em trabalhos de soldagem



・ Prensamento, agarramento
・ Contato com materiais de alta temperatura
・ Por dispersão / queda de objetos
・ Quedas de altura
・ Choque elétrico nas fontes de energia da solda
・ Pneumoconiose causado por fumos de soldagem
・ Danos oculares causados pelas chamas da

solda a arco

Exemplos de acidentes
de trabalho em soldagem

Sim!

Hoje vamos aprender sobre
saúde e segurança em
trabalhos de soldagem.

São trabalhos que lidam
com materiais pesados e de

alta temperatura, então tem que
tomar cuidado com a segurança.

É verdade!

Que tipo de trabalho
será que é realizado?

Que tipo de
cuidados

se deve ter?
Como ocorrem vários tipos de

acidente de trabalho na soldagem...

Primeiro vejamos
as incidências de

acidentes de trabalho!

Os principais casos de
acidentes de trabalho

relacionados a trabalhos
de soldagem são:



Isso mesmo.

O quê?

Vejamos exemplos
concretos de acidentes

de trabalho!

também há casos de queda
ou tombamento de materiais

e acabam colidindo com o operário.

Por quê
ocorrem acidentes

de trabalho?

Um dos motivos é não
seguir as regras para

zelar a segurança.

Por exemplo, prensamento dos
dedos na máquina de solda ponto
por descumprimento das regras.

Que tipo de
regras existem?

Ah, coisas assim.

Pensei que fossem regras
mais complicadas.

Para prevenir
acidentes de trabalhos
é importante seguir as
regras rigorosamente!

Si-sim!

É importante desligar e esperar
a máquina parar completamente
antes de realizar trabalhos não

rotineiros como inspeções,
reparos ou retirada de impurezas.



Então, 

Vamos ver um local

de verdade!

Há outros casos
de fraturas por queda

de escadas articuladas
que foram posicionadas

de forma instável,

e casos de quedas
de altura por pisar em
falso nos andaimes de
obras de construção.

Está rodeado
de perigos.

Por isto é muito
importante seguir

rigorosamente as regras.

Para proteger seu corpo,
deve-se preparar os

equipamentos de proteção
conforme orientações e,

vestir de forma
adequada para trabalhar.

Fora isso, tem que
tomar cuidado para

não tocar nos materiais
de alta temperatura.

Sim.
Os trabalhos de soldagem

a arco exigem cuidado 
especial.

Faíscas podem se dispersar
e provocar queimaduras.

Há ainda os riscos de
incêndio ou explosão.

Entendi.



Durante trabalho 
de solda a arco

Algumas dezenas de 
minutos depois

Está um dia 
abafado...

Hoje está ventando
um pouco, mas

Mesmo que
a regra imponha

assim, 

É quente demais
ter que  vestir todos os

equipamentos
de proteção

Oi chefe!
Como o vento

não sopra aqui,
posso tirar

esta máscara
respiratória?

A solda a arco
elimina muito fumo

de soldagem*,

independentemente da
posição do vento, há alta
possibilidade de inalar. Mesmo que esteja 

quente é imprescindível 
o uso da máscara 

respiratória.

Vou me
esforçar usando
todos os EPIs.

Para não ficar com
isolação tenho que

descansar com frequência
em lugar arejado

e não deixar
de repor os

líquidos e sais.

CASO 1
Use equipamentos de proteção

* São metais vaporizados durante o processo de soldagem* São metais vaporizados durante o processo de soldagem
que ao se resfriarem formam fuligem de partículas pequenas. Parece fumaça.que ao se resfriarem formam fuligem de partículas pequenas. Parece fumaça.



Falta um
pouco

Comecei a
ficar tonto.

Que calor, nãoQue calor, não
paro de suar.paro de suar.

Muito bom!
Está pronto!

Água, água, 
água!

Ahh... Sinto que
me revitalizei.

Ufa...
Que calor,

que calor....

Nem tinha
cortado a força!

Ai! Aai!?

Bom,
vou guardar as

coisas.

Nem guardei
os eletrodos.



CASO 1 RESUMO

Utilize os uniformes e
equipamentos de proteção 
determinados!

Cuidado com choques 
elétricos!1 2

・Verifique a segurança antes de executar
o trabalho

・Verifique os riscos de choques elétricos
e as medidas de emergência

・ Cuidado com risco de ser eletrocutado 
se o uniforme molhar com o suor.

・Conecte os cabos de solda corretamente

Cuidado para não inalar
o fumo de soldagem!

TIPS

Como estou contra 
o vento não vai ter 
problema ficar sem 

máscara.

Algumas horas depois

Febre de fumaça 
de solda

Aaai, estou com
dor nas juntas,

sinto fraqueza e 
calafrio.

* Febre dos fumos (febre dos soldadores) a exposição a fumos metálicos pode causar sintomas 
de dores de cabeça, febre, calafrio, dores musculares, náuseas, garganta seca, fraqueza, etc.

Vá imediatamente para um 
hospital se suspeitar de 
febre dos fumos de solda

E quando caiu,
apoiou com a mão
direita e acabou

fraturando.

Sim, entendi!

Aaai!

Algumas horas depois de
transportado para o hospital

Você se assustou
com o choque

elétrico e tombou.

O revestimento do 
eletrodo estava 
soltando, mas

como você estava
usando luva de couro
enquanto trabalhava
você não percebeu.

Choques elétricos podem
representar riscos de vida.

Foi orientado o uso do
transformador de energia

automático para evitar 
choques elétricos, e você 
deveria ter obedecido as 

instruções. Foi a primeira vez que
ele aprendeu a 
importância das regras 
e de forma dolorida.



No final do intervalo de almoço–
No refeitório

Aqui está
você!

Estavam procurando
por você lá!

E para começar,
precisa ser de dupla.

Ué?
O meu sapato
de segurança

sumiu!

Ah, vixe!

Esqueci que
tinha um trabalho 

urgente para
fazer à tarde.

Tenho que
me apressar!
Vai de sapato

normal mesmo!

Desculpe por
fazer esperar!

Ei... Você está usando
um sapato comum.

Tem que usar calçado de
segurança porque

é perigoso.

Até que enfim
você chegou.

Estava esperando!

Deixa para lá,
vamos começar o

trabalho logo!

É que eu não achei
o meu calçado de

segurança.

Duas pessoas carregam 
um material grande juntos 
e colocam sobre a mesa 
de trabalho.

E assim começa
a soldagem.

CASO 2
Cuidado com queda de objetos ou
dispersão de partículas



Muito bem!
Vamos pegar o

próximo material.

Desculpe,
minha barriga

começou a ficar
mal de repente.

Vou para o
banheiro!
Me espera

que volto já.

Argh.

Não vai
dar não...

Aii! É pesado,
não vai dar!

Acho que consigo
transportar sozinho.

Vou tentar
levantar isso.

Que demora,
e esse é um 

trabalho urgente.

enquanto isso transporta-se
o próximo material
a ser soldado.

Depois da soldagem, 
espera-se até que a 
parte soldada
do material esfrie.

Armazenamento
de materiais

10 minutos depois



CASO 2 RESUMO

Transporte os materiais
conforme os procedimentos 
determinados!

Use o calçado de segurança 
durante o trabalho1 2

Calçados de segurança possuem biqueiras que
protegem a ponta dos pés

As roupas de baixo devem ser de algodão!
Ao soldar não utilize camisetas de fibras sintéticas
de fácil combustão!

TIPS

Hoje vim com a 
roupa de baixo

de fibra sintética.
Mas como está um 
pouco quente, vou 
desabotoar a blusa.

Fagulhas
Respingos metálicos 
derretidos

Vixe!
As fagulhas

entraram pelo
colarinho!!

Não executar trabalhos difíceis sozinho.

Duas pessoas carregam
um material grande juntos
e colocam sobre a mesa
de trabalho.

・Não se aproximar da parte soldada
além do necessário.

・Vestir uniforme conforme as regras.
・Camisetas de fibras sintéticas são

de fácil combustão.

Assim
começa a soldagem

Foi uma fratura que vai
exigir 2 meses de tratamento.
Se você estivesse utilizando
calçado de segurança não

teria sido tão grave.

Vamos para
um hospital

agora
mesmo!

Aaaaai! Ei!
O que

aconteceu?

O material
caiu em cima
do meu pé!

Se você se ferir,
seus amigos e família 
ficarão preocupados, 

não é?
Entendi muito bem

que é fundamento básico
seguir as regras.

Ele prometeu firmemente
que vai obedecer as
regras plenamente.



Passe a lixadeira após
terminar a soldagem do 

material. Sim!

Fazer o quê,
então eu vou usar

a máscara.

A máscara 
respiratória

é necessária para
evitar que inale

as limalhas.

Nossa,
quanta limalha!

Está quase
acabando.

É perigoso não
usar a máscara 

respiratória
pois pode inalar

limalhas.

Mesmo com calor
é importante usar

a máscara.

Acho que vou fazer 
sem usar a máscara 

respiratória.

Hoje está calor,
como estou totalmente

equipado, não
paro de suar.

E ainda tem a
máscara respiratória. 
Não quero vestir mais 

ainda.

Ei!

CASO 3
Cuidado com os olhos



Entrou suor no olho!
O óculos de proteção

saiu do lugar.

Hoje está quente,
não paro de suar.

Ué?
Sinto que está roçando.
Meu olho está doendo. 

Não para de
sair lágrimas!

Está muito 
vermelho!

Não consigo 
continuar

o trabalho!

Desculpe.
Meu olho está doendo

e não consigo
trabalhar.

Deixa eu ver.

Ai que dor,
não dá para

aguentar.

Lave os
olhos já!

Está horrível.
Vá imediatamente

para um 
oftalmologista!

Supervisor!
Parece que

entrou limalha
no olho dele!

O quê?
Entrou limalhas?

Foi atendido
pelo oftalmologista. 



CASO 3 RESUMO

Não aproxime luvas com 
limalhas perto do olho

Se entrar limalhas ou fagulhas
metálicas no olho, não esfregue 
e lave imediatamente com água 
corrente.

1 2

Se a dor persistir mesmo depois de lavar
o olho, consulte um oftalmologista. Deixar o
globo ocular com riscos ou partículas sem tratar,
pode levar à perda da visão.

Não exponha os olhos diretamente
à radiação luminosa da solda!

TIPS

Você ficou olhando
a radiação luminosa da

solda sem proteção.

Puxa, a forma 
como você solda é 
rápida e bem feita.

Resultado por
ficar olhando o veterano...

Os olhos ardem e
não para de
lacrimejar!

Lave as mãos depois do trabalho, e tire
as luvas antes de enxugar o suor.

Não exponha os olhos ao 
contato direto com a radiação 
luminosa da solda!
Pode prejudicar a visão,
inflamação nos olhos, ou até 
perda de visão!

Por ter esfregado o
olho, algumas

limalhas espetaram
a pupila.

Mas você ficará bem
pois já foram 
eliminados.

Poderia ter
perdido a visão se
não fosse tratar.

e se isso acontecer
não seria só você

o afetado.

Cuidado para não
aproximar

luvas com limalhas
perto do olho.

Bem entendido!

Ele decidiu trabalhar
com todo o cuidado ao
executar trabalhos com
a esmerilhadeira.

Como esta ocorrência,
ferir os olhos gera o

risco de perder a visão.
Mesmo que não perca

a visão poderia ter sequelas
que prejudique
a visibilidade,



E...

Vocês entenderam 
que o perigo acontece 
a qualquer momento?

É importante que cada pessoa
siga as regras e esteja sempre focado

em manter a saúde e segurança
no local de trabalho.

O lado desajeitado do
personagem me faz lembrar
uma pessoa que eu conheço O que?

Está se referindo
a mim?

Acidentes de trabalho
podem acontecer
com qualquer um.

Legal!
Vou seguir as regras
e dar o meu melhor

todos os dias!

É importante manter
comunicação diária com

os colegas de trabalho
para eventualidades.

Seguir as regras significa
proteger seu corpo, sua

família, seu meio de vida.
Lembre-se disso. 



Se não for adequado
para o tamanho do seu

corpo ou se houver
alguma anomalia, fale
com seu supervisor.

Equipamentos 
de proteção, 
etc.

Para que não saia do lugar, ajuste e aperte bem a tira jugular.
Troque o capacete se alguma vez recebeu algum impacto.

Usar o tipo adequado de acordo com o perigo ou toxidade.Aderir bem ao rosto

Usar o material adequado para a finalidade

Protege os olhos
da radiação luminosa
e o rosto de dispersão
de limalhas

Protege os olhos da
radiação luminosa

Protege contra
pneumoconiose

Protege os olhos de
partículas dispersas, 
limalhas, calor

Protege contra inalação de partículas

Tem maior função protetora que a máscara
respiratória pois filtra e purifica o ar através
da ventilação elétrica.

Máscara respiratória

Máscara respiratória com purificador
de ar automático

□ Selecionar máscaras adequadas 
・Aprovadas por órgãos governamentais
・Bem aderido ao rosto
・Selecionar o modelo adequado para o

trabalho executado
□ Verificar a adesão ao rosto
□ Inspecionar antes do uso

・Válvula de ar, sujeiras da superfície,
deformação

・Permeabilidade do filtro
・Desgaste das tiras jugulares

Utilizar calçados de acordo com o seu tamanho Apertar bem para evitar laceio.

Protege as mãos do calor
e de objetos cortantes

Utilizar luvas de couro para soldagem.
Utilizar luvas compridas.

Protege os pés de materiais pesados Evita a entrada de fagulhas

Posicionar cobrindo o corpo ao máximo

Protege o corpo contra
fagulhas e calor

Transformador de energia
para soldagem a arco

Dispositivo para prevenir contra choques elétricos. 
Utilizar sem falta durante a soldagem a arco (com 
eletrodo revestido) se instruído pelo supervisor do 
local de trabalho.

Protege a cabeça
de impactos

Equipamentos de
proteção respiratória

Capacete

Óculos opacos

Máscara de solda

Óculos protetores

Calçados de
segurança

Capa Protetora
para pés

Avental

Luvas
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