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 VIGIAS DE ENTRADA EM ESPAÇO CONFINADO 

 

OBJETIVO: 

 

Este treinamento tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos para identificação 

de espaços confinados e o reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos 

riscos existentes, de forma a garantir permanentemente a segurança e saúde dos 

trabalhadores que interagem direta ou indiretamente nestes espaços. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

 Legislação de Segurança e Saúde e outros requisitos: 

 Conceitos básicos; 

 Requisitos da NR 33; 

 Requisitos da NBR 14787 e NBR 14606;  

 Gestão de Segurança e Saúde em Espaço Confinado: 

 Reconhecimento  

 Avaliação  

 Controle: Medidas de Prevenção, Administrativas e Pessoais.  

 Equipamentos 

 Movimentação Vertical e Horizontal 

 Detecção de Gás 

 Comunicação  

 Proteção Respiratória 

 Ventilação 

 Documentação 

 Critérios para elaboração de Procedimento.  

 Permissão de Entrada e Trabalho-PET 

 Resgate e primeiros socorros 

 Noções Básicas de Resgate 

 Noções Básicas de Primeiros Socorros 
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  Parte Prática. 

 Simulações de Entrada e Saída em espaço confinado.  

 Simulações de Resgate com Movimentadores e Ventilação.  

 Simulação de resgate com ar mandado mais cilindro de fuga ou sistema 

autônomo. 

 X 

MATERIAL NECESSÁRIO PARA AULA PRÁTICA: 

Todos os Equipamentos necessários para as simulações da aula prática. 

 

PÚBLICO ALVO: Trabalhadores Autorizados, Vigias, Membros do SESMT e Profissionais 

Interessados no tema. 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 16 horas 

OBRIGATORIEDADE: Treinamento Desenvolvido Conforme Requisitos da NBR 14787, 

NBR 14606 e NR 33. 

Nº DE PARTICIPANTES: 15 alunos 

CERTIFICAÇÃO: Frequência mínima de 75% por módulo e nota final de no mínimo 6,0. 

 

Recursos mínimos que devem estar disponíveis, que contribui para o sucesso do evento: 

 Sala de treinamento adequada para exposição, dinâmicas, trabalhos em grupo, leitura e escrita. 

 Condições ambientais favoráveis (iluminação e temperatura) 

 Equipamentos de apoio – CPU entrada USB/ CD/ DVD, teclado e mouse, projetor e som. 

 Flip chart ou quadro. 


