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"A proatividade também depende da 
segurança no trabalho."



INTRODUÇÃO
Lockout e Tagout são 
termos bastante comuns 
quando o assunto é 
segurança do trabalho. 
Uma vez que é um modelo 
 de sistema que deve ser 
implementado em 
determinadas empresas, 
conforme previsto por lei.
 
A implementação do 
Lockout e Tagout ainda é
 
 

 algo que causa diversas 
dúvidas entre  empresários 
e até mesmo 
colaboradores. Por isso, o 
entendimento sobre a sua 
relevância nas empresas 
deve ser repassado para 
evitar acidentes no trabalho 
e contribuir com os 
indicadores da 
organização.
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Portanto, ao longo deste 
ebook você irá entender o 
que é a Lockout e Tagout e 
como funciona a sua 
implementação. Desde o 
planejamento ao resultado. 
Sendo assim, desejamos 
uma boa leitura e um 
excelente aprendizado.
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O que é Lockout e Tagout
Utilizar um sistema de 
implementação de 
segurança em uma 
empresa é um passo 
fundamental. Não só para 
garantir mais segurança 
para a execução do 
trabalho dos funcionários, 
mas para também evitar 
dores de cabeças em 
grandes empresas e torná-
las muito mais segura.
 

Lockout e Tagout é um 
sistema de segurança 
essencial em qualquer 
empreendimento. Mas que 
ainda causa diversas 
dúvidas sobre o que de fato 
é; e qual o seu 
funcionamento.
 
A palavra Lockout quando 
traduzida significa 
travamento. Dessa forma, o
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significado dela é impedir 
que funcionários ou objetos 
tenham contato direto com 
energias que podem por 
consequência causar 
acidentes no trabalho.
 
O Lockout é utilizado 
geralmente com um 
dispositivo que só é 
possível retirar com uma 
chave específica para 
destravar. Sendo assim 
trazendo muito mais 
segurança e evitando

qualquer complicação.
 
Já Tagout traduzida 
significa etiqueta. Então o 
seu objetivo é justamente 
sinalizar os trabalhadores 
de uma região de perigo, o 
que é bastante comum em 
lugares que possuem uma 
grande quantidade de 
energia, é comum 
encontrarmos nesses locais 
placas com desenhos de 
caveiras, entre outros.
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A junção dessas duas 
palavras é utilizada em 
zonas de muito perigo, 
principalmente quando em 
 contato com equipamentos 
de alta tensão . É 
fundamental a sua 
utilização para mostrar 
para todos os 
colaboradores que um 
determinado equipamento 
é perigoso; e assim evitar 
que o mesmo seja 
acionado em momentos 
inadequados e leve a um 
grave acidente.
 

Um ótimo exemplo da 
utilização do Lockout e 
Tagout é em estações de 
metrô. Devido a alta 
quantidade de eletricidade, 
você acha algumas casas 
que são utilizadas várias 
etiquetas de sinalização -
Tagout - e sistemas de 
proteção - Lockout.
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Como funcionam?
O Lockout e Tagout 
funcionam  de forma 
simples e eficaz, por isso é 
tão utilizada em grandes 
empresas e passa mais 
segurança para o local.
 
No caso do Lockout por 
exemplo, é implementado 
um sistema na máquina 
capaz de impedir que uma
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pessoa acione ela antes do 
momento certo. Esse 
sistema terá uma chave 
específica para destravar 
 a máquina quando ela 
precisar ser utilizada. 
Dessa forma, só terá 
acesso a chave pessoas 
qualificadas para a sua 
utilização e que não 
causem nenhum perigo.
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Já o Tagout as etiquetas 
fazem com que o cérebro 
humano capte a 
mensagem assim que 
observar e 
consequentemente evite ir 
ao local sinalizado. No 
caso das placas escrito 
“cuidado” por exemplo, 
além de chamarem 
atenção as pessoas 
conseguem se desviar do 
local assim que identificam.
 
 



A importância para as empresas
O sistema de bloqueio e 
sinalização se tornou 
 totalmente obrigatório 
dentro das empresas, 
exigido pelo Ministério do 
Trabalho. Já que a 
utilização desses sistemas 
é de extrema importância 
para  empresas que o 
trabalho pode colocar a 
vida de funcionários em 
riscos. 
 

A utilização do Lockout e 
Tagout se tornou 
obrigatório, uma vez que 
existem alguns 
equipamentos e máquinas 
que devem ser desligadas; 
e não podem ser iniciadas 
até a conclusão da 
manutenção. Caso ao 
contrário, ela poderá deixar 
o funcionário exposto a 
diversos riscos que podem 
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levar a queimaduras, 
cortes, choques, 
eletrocussão, beliscão e 
esmagamento ou até 
mesmo a morte.
 
Além disso, o padrão 
OSHA (Occupational 
Safety and Health 
Administration) , sendo o 
departamento de trabalho 
do Estados Unidos, 
relacionado a energias 
perigosas, também 

propõe a preparação dos 
funcionários antes da 
utilização dos 
equipamentos.
 
É fundamental que os 
funcionários passem por 
um treinamento para 
entender a segurança no 
trabalho, o que é Lockout, 
Tagout e assim  estarem  
totalmente conscientes dos 
perigos existentes no 
ambiente de trabalho. Isso 
também, auxilia no 
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processo de evitar 
tragédias.
 
Além disso, a utilização do 
procedimento LOTO, faz 
com que os funcionários 
tenham consciência sobre 
as regras de segurança do 
trabalho e se proteja de 
danos.
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Como planejar a implementação
Entendendo a importância 
do Lockout e Tagout é 
fundamental que empresas 
que trabalham com 
energias perigosas 
implementem esse 
dispositivo, como previsto 
na lei. Mas para a 
implementação é 
necessário primeiramente 
passar pelo processo de 
planejamento e o 
 

enquadramento a algumas 
normas de segurança que 
são obrigatórias.
 
Então para começar, veja 
abaixo quais são as normas 
que devem estar inclusas 
para a sua implementação:
 
NR/10: A norma NR/10 
situa a capacitação e a 
orientação sobre a 
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implementação do sistema 
na empresa. É fundamental 
que os funcionários sejam 
treinados para entender o 
perigo, o funcionamento do 
sistema e as regras que 
devem seguir.
 
NR/12: A próxima norma é 
a NR/12 que implica a 
criação de referências 
técnicas. Sendo assim é 
fundamental que haja 

planejamento para a 
criação das técnicas que 
traga segurança para o 
espaço de trabalho.
 
 
NR/13: E por fim, a última 
norma obrigatória é a 
NR/13 que traz como 
objetivo a sinalização, ou 
seja, o Tagout. Sendo 
assim, ela implica que o 
local de trabalho deve ser 
todo sinalizado para 
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mostrar os riscos e 
prevenir acidentes.
 
Com base nessas normas 
apresentadas, é 
fundamental que a 
empresa em questão 
busque capacitar, sinalizar 
e criar os sistemas 
necessários para garantir a 
segurança do local. Para 
isso, o planejamento é 
fundamental para que tudo 
ocorra de forma correta 
dentro da empresa.
 

Por isso, abaixo separamos 
o passo a passo para o 
planejamento do Lockout e 
Tagout. Veja:
 
Principais questões a 
serem avaliadas antes do 
planejamento
 
Existem algumas questões 
que devem ser resolvidas 
antes do planejamento. 
Pois afinal, é fundamental 
que elas sejam entendidas; 
e assim servirem de base .
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para planejar todo o 
processo de 
implementação do bloqueio 
e etiquetagem dos 
processos de segurança.
 
Dessa forma, abaixo 
separamos os principais 
fatores a serem resolvidos:
 
Quais profissionais 
efetuarão os bloqueios? É 
fundamental que a 
empresa leve em 
consideração quais serão 

os funcionários 
responsáveis pela 
efetivação do bloqueio. 
Esse passo deve ser 
analisado com bastante 
calma, para que seja 
escolhidos profissionais 
qualificados e propriamente 
prontos para esse 
processo.
 
Os dispositivos de bloqueio 
serão de uso individual ou 
coletivo? O dispositivo de 
bloqueio só poderá ser  
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desbloqueado através de 
uma chave. Por isso, é 
necessário também levar 
em consideração se cada 
técnico terá o seu cadeado 
e etiqueta ou se terá um kit 
coletivo.
 
Onde serão armazenados 
os dispositivos? O 
armazenamento dos 
dispositivos de bloqueio 
devem ser armazenados 
em um espaço seguro e 
separado das máquinas, 

no qual os funcionários 
possam se deslocar até o 
local e adquirir os 
dispositivos. Por isso, 
avaliar onde ele ficará 
também é um passo 
fundamental.
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Definição de regras e 
escopo
 
Após avaliar as questões 
citadas no tópico anterior, o 
próximo passo para o 
planejamento é definir as 
regras, métodos e o 
escopo que serão 
utilizados para controlar o 
tipo de energia nociva. 
Nesse procedimento é 
muito importante que você 
preste atenção a todos os 
detalhes para não deixar 

nada passar batido.  E a 
partir disso, poderá seguir 
tranquilamente para o 
próximo passo de 
planejamento.
 
Efeito no procedimento 
de sinalização e bloqueio
 
O próximo passo para o 
planejamento do LOTO é 
listar o efeito pretendido 
para o procedimento de 
sinalização e bloqueio. 
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Nesse passo você deve se 
manter atento a todo o 
procedimento de 
sinalização necessária e 
analisar qual efeito 
pretende que isso passe 
para os colaboradores e 
funcionários.
 
Definição dos passos de 
ligamento e desligamento
 
Depois de planejar as 
questões citadas acima; é 
hora de planejar os passos 

que deverão ser utilizados 
para ligar e desligar os 
equipamentos. Nesse 
passo é interessante que o 
planejamento seja feito com 
maior detalhe possível para 
que assim fique prático e 
fácil de entender durante a 
execução da tarefa.
 
Posicionamento e 
remoção do LOTO
Assim que o passo anterior 
for planejado, é hora de 
pensar no posicionamento 
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e na remoção do LOTO. 
Para isso, será necessário 
mapear os passos a serem 
executados para garantir 
que tudo saia conforme o 
planejado.
 
Testes das máquinas
 
 

E por fim, o último passo do 
planejamento é testar os 
equipamentos. É muito 
importante verificar se tudo 
está funcionando conforme 
o desejado. Caso haja 
qualquer alteração, é 
necessário reavaliar e 
planejar novamente até que 
tudo fique em perfeito 
estado.
 
Com base nos passos do 
planejamento você já 
consegue começar a 
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colocar isso em prática e 
implantar na sua empresa. 
Mas é importante destacar 
que a implementação do 
Lockout e Tagout irá 
depender muito também do 
tipo de equipamento que é 
utilizado e o que deve ser 
sinalizado.
 
Após todo esse 
procedimento, a 
fiscalização na presença 
de um técnico de 

segurança é indispensável! 
Para assim garantir que 
tudo está feito corretamente 
e não irá colocar a vida de 
ninguém em risco.
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Capacitação dos funcionários 
e auditoria

A implementação do 
Lockout e Tagout também 
exige a capacitação dos 
funcionários. Uma vez que 
é fundamental que todas 
as pessoas inseridas 
tenham consciência das 
regras, cuidados e a 
utilização das máquinas. 
 
Para isso, é fundamental 
um treinamento com um 
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profissional de segurança 
totalmente qualificado que 
tenha conhecimento de 
todas as leis. Por isso, a 
escolha do profissional que 
irá passar o treinamento 
precisa ser avaliada com 
bastante cautela, 
verificando se ele possui 
todas as certificações 
necessárias para aplicar o 
treinamento adequado.
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No processo de 
capacitação é importante 
que os funcionários 
entendam não só o que de 
fato é Lockout e Tagout, 
mas também várias leis 
que estão totalmente 
inclusa nessa questão. 
Após a finalização da 
capacitação, todos os 
funcionários que 
participaram deverão 
receber o seu certificado 
de conclusão.



Além disso, os 
procedimentos que foram 
adotados também devem 
receber sua documentação 
relatando tal situação. Esse 
documento também deve 
ser entregue para todos os 
funcionários que 
participaram do 
treinamento, e assim 
apresentados nas 
atividades de manutenção 
e utilização das máquinas 
que estão sinalizadas.
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Conclusão
Concluindo a leitura desse 
ebook foi possível observar 
o quanto a utilização do 
Lockout e Tagout é 
importante dentro de uma 
empresa. Além de que a 
utilização dessa 
implementação é 
totalmente obrigatória, se 
tratando de empresas que 
possuem equipamentos de 

energias perigosas 
colocando a vida de 
inúmeras pessoas em risco.
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