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Para que serve a segurança 
do trabalho?

A segurança do trabalho 
realmente faz diferença?

Para que utilizar EPIs? ?Para que utilizar EPIs?

Por que preciso de 
treinamento?

?
?

?Existe um número aceitável de acidentes?
https://www.youtube.com/watch?v=9PhIskmZbr8



Proteger o trabalhador contra riscos existentes no 
seu ambiente de trabalho.

Qual objetivo da segurança 
do trabalho?

Propiciar um ambiente mais sadio e agradável para 
seus colaboradores.

Analisar riscos que possam existir nas atividades 
laborais e propor melhorias para mitigá-los.

Auxiliar na prevenção de acidentes.

Treinar e instruir colaboradores a fim de minimizar 
riscos a sua saúde e integridade física.



Antes de Iniciarmos
Você sabe a diferença entre perigo e risco?

Perigo é uma situação ou fase do seu trabalho 

que pode causar um acidente ou contribuir para 

ocorrer um acidente.

Exemplo

Em uma praia há uma placa de advertência 

dizendo – “Perigo: Tubarão”. Se você não entrar 

na água, não haverá o risco de você ser atacado.

Risco é a chance real de um acidente ocorrer.

na água, não haverá o risco de você ser atacado.

Resumindo: o perigo do ataque de tubarão 

existe, mas o risco de ser atacado haverá se você 

entrar na água e o risco aumenta se você ficar 

cada vez mais tempo na água.
Lembre-se deste conceito, irá nos 

ajudar muito todos os dias para 
avaliar situações de perigo e risco 

nas nossas atividades.



Conteúdo 
Programático

1. O equipamento, seu funcionamento e correto manuseio.

2. Sistemas de proteção

3. Equipamentos de proteção individual – EPI.

4. Checklist de segurança e permissão de trabalho.

5. Manutenção preventiva e corretiva.

6. Primeiros socorros



1. O EQUIPAMENTO

Treinamento baseado no modelo de Amassadeira Espiral AEB200 – Marca Prática. 

Imagens e procedimentos utilizados baseado em seu manual do usuário.

https://youtu.be/V4IItdFDIC4



1. O EQUIPAMENTO

Antes de Iniciarmos algumas recomendações 
de segurança

• Os usuários devem ler o manual atentamente, e somente pessoas treinadas podem operar o 

equipamento.

• O ambiente de instalação da máquina deve ser monitorado ou fechado para evitar que crianças 

ou outros indivíduos não autorizados tenham acesso.

• Não devem ser usadas roupas que possuam tiras ou mangas soltas ou mesmo outros tipos de 

tecidos ou outros que sejam soltos e possam vir a se prender em partes móveis. Acessórios e 

adornos não devem ser usados durante a operação do equipamento, pois podem se prender em 

partes do equipamento ou mesmo cair na massa.



1. O EQUIPAMENTO

Antes de Iniciarmos algumas recomendações 
de segurança

• Verifique se a tensão do equipamento está de acordo com a etiqueta que acompanha o produto 

e de acordo com o ponto elétrico onde ele será instalado.

• Para evitar choques e danos ao equipamento verifique o aterramento da sua rede elétrica.

• O operador que tem cabelo comprido deve prendê-lo.



1. O EQUIPAMENTO
Sinalização de Segurança

Risco de lesão nos membros. Nunca abra a 
tampa protetora  enquanto a máquina 
estiver em funcionamento.

Risco de alta tensão. Nunca toque nos 
componentes elétricos, a menos que a 
fonte de alimentação da máquina tenha 
sido desligada.



1. O EQUIPAMENTO

1. Painel de operação da amassadeira

2. Grade de proteção do tacho

3. Painel de operação do elevador

4. Chave geral

5. Entrada do cabo de alimentação



1. O EQUIPAMENTO

Antes de iniciar

• O local onde deverá ser instalado deve ser plano e sem umidade.

• Sem barreiras no local.

• O piso deve ser feito para suportar o peso do equipamento e deve ser antiderrapante.

• Não ter barreiras próximas.

Onde Instalar?

• Deve ter monitoramente e controle de acesso, para que pessoas não habilitadas não alcancem 

ou operem o equipamento.

• Iluminação adequada para o local.



• Painel elétrico próximo ao equipamento e fonte de energia de acordo com as especificações 

técnicas.

• Verificar se a rede elétrica condiz com a demanda do equipamento.

• Instalar disjuntor individual para a amassadeira.

Instalação Elétrica
1. O EQUIPAMENTO

Antes de iniciar

• Obrigatório ter aterramento apropriado.

• Utilizar plugue (1) e tomada industrial (2).

Ponto de atenção: instalações e manutenção elétrica 

somente pode ser realizada por pessoa habilitada e 

treinada nesta atividade.



• Se o tacho rotacionar para o lado contrário ao indicado, inverta as fases do plugue de 

alimentação.

• Cuidados com o cabo, não amasse, dobre, corte ou exponha ao calor. Risco de incêndio.

• Não improvise extensões ou ligue mais de um equipamento em uma mesma tomada.

Instalação Elétrica
1. O EQUIPAMENTO

Antes de iniciar



• A pressão do sistema hidráulico deve ser ajustado para próximo de 170 bar.

• Abaixo de 50 bar o equipamento se desliga automaticamente.

Sistema hidráulico
1. O EQUIPAMENTO

Antes de iniciar

Qualquer operação no sistema hidráulico poderá ser realizado somente com

equipamento desligado, desconectado da fonte de energia e por pessoal

qualificado.



Para ajustar o sistema hidráulico:

1. Desparafusar a tampa protetora do regulador de pressão.

2. Girar o parafuso interno para ajustar a pressão. Sentido horário 

aumenta a pressão, sentido anti-horário diminui a pressão.

Sistema hidráulico
1. O EQUIPAMENTO

Antes de iniciar

aumenta a pressão, sentido anti-horário diminui a pressão.



Ajustar a velocidade de subida:

1. Solte a porca de bloqueio da válvula inferior de ajuste de 

velocidade.

2. Gire a válvula no sentido anti-horário para aumentar a 

Sistema hidráulico
1. O EQUIPAMENTO

Antes de iniciar

2. Gire a válvula no sentido anti-horário para aumentar a 

velocidade, ou então no sentido horário para diminuí-la.

3. Apertar novamente a porca de bloqueio.



Ajustar a velocidade de descida:

1. Solte a porca de bloqueio da válvula superior de ajuste de 

velocidade.

2. Gire a válvula no sentido anti-horário para aumentar a 

Sistema hidráulico
1. O EQUIPAMENTO

Antes de iniciar

2. Gire a válvula no sentido anti-horário para aumentar a 

velocidade, ou então no sentido horário para diminuí-la.

3. Apertar novamente a porca de bloqueio.



1. O EQUIPAMENTO

Como operar?

1. Temporizador da primeira velocidade

2. Botão liga

3. Indicador luminoso que o painel está energizado

4. Botão desliga

Operando o equipamento

4. Botão desliga

5. Temporizador da segunda velocidade

6. Reversão do sentido de giro do tacho

7. Botão de rearme

8. Botão de rotação do tacho

9. Exclusão da segunda velocidade.



1. O EQUIPAMENTO

Como operar?

1. Inserir todos os ingredientes no tacho (farinha, água, etc...)

2. Ligar chave geral do equipamento

3. Acionar o botão de rearme

4. Programar o tempo desejado da velocidade 1 e 2

Operando o equipamento

4. Programar o tempo desejado da velocidade 1 e 2

5. Pressionar o botão de ligar para iniciar o ciclo.

6. Pressionar o botão de desligar para parar o equipamento ao fim 

do ciclo ou quando necessário.



1. O EQUIPAMENTO

Como operar?

Abertura da grade de proteção

1. Desligar o equipamento e aguardar para que o espiral para o movimento.

2. O sistema é preso com trava de segurança para evitar a sua abertura durante a operação.

3. Após a parada do equipamento é possível acionar a chave de segurança e abrir a grade.

Operando o equipamento

3. Após a parada do equipamento é possível acionar a chave de segurança e abrir a grade.



1. O EQUIPAMENTO

Como operar?

1. Comando para elevar

2. Comando para abaixar

3. Indicador luminoso que o painel está energizado

4. Acionamento do giro do tacho

Controle do elevador

4. Acionamento do giro do tacho

5. Botão de rearme

6. Botão de emergência

7. Botão de presença do operador



1. O EQUIPAMENTO

Como operar?

Com a amassadeira parada

1. Abrir grade de proteção.

2. Manter pressionado o botão de presença e elevar ao mesmo tempo.

3. Se necessário, acionar botão de giro do tacho para auxiliar na retirada da massa.

Operando o elevador

3. Se necessário, acionar botão de giro do tacho para auxiliar na retirada da massa.

4. Acionar botão de abaixar o elevador e de presença ao mesmo tempo.

5. Acionar o botão de rearme para liberar o uso da amassadeira.

6. Botão de emergência para qualquer operação.

Ponto de atenção: botão de emergência deve ser 

acionado somente quando houver uma 

emergência. Não utilizar para desligar o 

equipamento.



1. O EQUIPAMENTO

Antes de iniciar qualquer atividade. Desligar o equipamento e tirar o plugue da tomada.

 Faça limpeza diária, com pano úmido e sabão neutro.

 Não utilize abrasivos, material pontiagudo ou corrosivos, eles podem danificar o 

equipamento e partes de inox.

Limpando a amassadeira

equipamento e partes de inox.

 Não jogar água diretamente no equipamento, pode provocar um curto circuito.



2. Sistemas de 
Proteção

• Este equipamento conta com todas as proteções necessárias para que os operadores não 

estejam expostos a nenhum risco.

• Utilizar o equipamento somente para a finalidade para qual foi projetado. Não improvise ou 

utilize ele de maneira diferente.

Ponto de atenção: nunca realize nenhuma 

adulteração ou remoção do dispositivo de 

proteção, isso deixará os operadores expostos a 

diversos riscos de acidentes.



2. Sistemas de 
Proteção

Dispositivos de segurança

Chave geral – interrompe fornecimento de energia para o equipamento e 

possui espaço para colocação de cadeado para travá-la.

Botão de emergência – parada do equipamento em situação de risco. Não 

utilizar ele para desligar o equipamento.



2. Sistemas de 
Proteção

Dispositivos de segurança

Chave fim de curso – interrompe o funcionamento do equipamento 

quando a grade é aberta.

Botão de rearme – habilita o equipamento quando a situação de 

funcionamento volta ao normal e as proteções são colocadas no 

equipamento novamente.



2. Sistemas de 
Proteção

Dispositivos de segurança

Relé de segurança – monitora os dispositivos de segurança, como botão de 

emergência, chave fim de curso e sensores. Ele libera bloqueios para o 

pleno funcionamento da amassadeira.pleno funcionamento da amassadeira.

Contatores – responsável pelo início e parada do motor do 

equipamento, fica ligado diretamente ao relé.



2. Sistemas de 
Proteção

Outras medidas de proteção

Além dos equipamentos anteriormente citados, a amassadeira conta com:

1. Circuito elétrico com proteção contra sobrecarga.

2. Painel elétrico com fechadura.

3. Chave geral na tampa do painel.

4. Comando bimanual para operação da amassadeira.

5. Grade com monitoramento contra acesso a partes móveis.

6. Botão de emergência.

7. Estrutura totalmente aterrada.



3. Equipamentos 

de Proteção 

Individual - EPI

Os EPIs de uso obrigatório:

 Luva de latex (higiene e proteção das 

mãos)

 Não utilizar roupas largas ou com partes 

Vamos nos proteger?

que possam se prender no 

equipamento.

 Cabelo deve estar preso – utilizar touca 

tipo rede para melhor prender o cabelo.

Importante!
Se estiver trabalhando com algum 

ajudante, este auxiliar também deve 
estar utilizando todos os EPIs.



Verificar se a grade de proteção e o botão de emergência 

estão em condições normais de segurança.

Verificar vibrações e ruídos fora do normal.

Ligar o equipamento e após início do funcionamento, 

4. Checklist Verificação diária

acionar o botão de emergência. A amassadeira deve parar

de operar.

Abrir a grade de proteção e tentar acionar o equipamento. 

Ele não deve iniciar o seu funcionamento.

Mantenha guardado um histórico de 
verificações, isso poderá auxiliar em futuras 
manutenções.



4. Permissão de 

Trabalho

A permissão de trabalho ou ainda PT é uma 

autorização que o colaborador deve entregar ao 

supervisor.

O supervisor, por sua vez, através deste documento, 

faz a liberação e autorização para o desenvolvimento 

de alguma atividade que tem um risco elevado.

Serve como uma garantia de que os procedimentos 

de segurança estão sendo seguidos e que o 

equipamento está adequado para uso.



5. Manutenção 

preventiva e 

corretiva

Assim como na segurança do trabalho, prevenir é melhor que remediar.

Fazer as manutenções preventivas, diminuem riscos de danos maiores, quebra

do equipamento e possíveis acidentes contra o operador.



5. Manutenção 

preventiva e 

corretiva

Toda manutenção deverá ser realizada por pessoa habilitada, treinada e com

permissão de um supervisor.

Realizar a manutenção somente com o equipamento desligado e com sua

fonte de energia desconectada.fonte de energia desconectada.

Na maioria dos casos, manutenção pode ser realizada somente pelo técnico

autorizada da fabricante.



6. Primeiros 

Socorros
Escoriações

São lesões simples da camada superficial da pele ou mucosas, com sangramento discreto, 

mas costumam ser, extremamente dolorosas. Não representam risco à vítima quando 

isoladas.

- Limpar o local com água ou soro fisiológico

- Aplicar bandagem ou gases para formar o curativo.

- Aplicar cremes recomendados para cicatrização.



6. Primeiros 

Socorros
Fraturas

Em caso de suspeita de fratura, que é quando o osso se parte provocando dor, incapacidade 

de movimentos, inchaço e, algumas vezes, deformidade,  é muito importante manter a 

calma, observar se há outros ferimentos mais graves, como sangramentos, e chamar o 

serviço de atendimento a emergência.serviço de atendimento a emergência.

As fraturas podem ocorrer de duas formas:

• Fechadas

• Fratura exposta



6. Primeiros 

Socorros
Fraturas

Em linhas gerais no caso de fraturas, deve-se:

 Manter o local afetado em repouso.

 Imobilizar as articulações.

 Nunca endireitar a fratura. Nunca endireitar a fratura.

 Aguardar auxílio médico e manter a vítima calma.



6. Primeiros 

Socorros
Fraturas fechadas

A fratura fechada é aquela em que o osso quebrou, mas 

não permite observar o osso. Nestes casos, deve-se 

colocar uma tala de cada lado da fratura e passar uma 

ligadura desde o início até o fim das talas.

Idealmente, as talas devem passar acima e abaixo das 

articulações próximas ao local.



6. Primeiros 

Socorros
Fraturas exposta

Na fratura exposta o osso está à mostra e, por isso, não se 

deve cobrir o local com a ligadura no momento de fazer 

a imobilização, já que além de poder piorar a dor 

também favorece a entrada de microrganismos para a também favorece a entrada de microrganismos para a 

ferida.

Nestes casos, deve-se passar uma tala por trás do local 

afetado e depois, com uma ligadura, atar acima e em 

baixo da fratura, deixando-a exposta.



6. Primeiros 

Socorros
Cortes e hemorragias

Identificar o local do ferimento. Se tiver algum objeto no ferimento, não retire o objeto.

Colocar luva de procedimento e chamar assistência médica.

Deitar a pessoa e pressionar o local do ferimento, utilizando um pano limpo e esterilizado.

Colocar mais panos, sem retirar os anteriores, caso fique encharcado.

Fazer pressão no ferimento por pelo menos 10 minutos.

Fazer garrote se possível. Se o ferimento for na perna ou braço, elevar o membro.



Fechamento

Neste curso verificamos os principais conceitos e atitudes que envolvem a segurança do 

trabalho em atividades que envolvem uma amassadeira.

Antes de iniciar as atividades, verifique o manual do equipamento para melhor 

entendimento do seu funcionamento e particularidades.

Lembre-se! Uma atitude prevencionista se faz todos os dias. Ela protege a você e todos em 

seu entorno.



Fechamento

Conforme NR 12, a capacitação deve ocorrer em 

fase teórica e prática, a fim de proporcionar ao 

operador a competência adequada para realizar 

suas atividades.

Esta fase do curso visa apresentar e aplicar as 

informações teóricas, sendo necessário a 

capacitação prática específica para o equipamento 

em questão.



Fechamento

Nenhum trabalho será tão urgente ou 

importante, que não possa ser importante, que não possa ser 

planejado e executado com segurança.


