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 Ficha Técnica de Curso de Qualificação 
Este documento tem caráter apenas informativo. A Escola se 

reserva o direito de modifica-lo sem prévio aviso. 
 

 

 

NR33 
 

Carga Horária: 16 horas | Pré-Requisito: Nenhum | Área: Normas Regulamentadoras | 1 

 

Objetivo: Capacitar trabalhadores e vigias envolvidos direta ou indiretamente com serviços em espaços 
confinados. 
Descrição: É um curso onde o procedimento de segurança relacionado ao trabalho em tanques cisternas, 
tubulações, caixas d'água, galerias, redes de esgotos, entre outros, são estudados de forma a que o aluno seja 
capaz de identificar espaços confinados, permitindo-o reconhecer, avaliar, monitorar e controlar os riscos 
existentes, de forma a garantir a saúde e segurança das pessoas envolvidas.  
 

Conteúdo Programático 

Fundamentos de corrente elétrica, tensão elétrica e 
resistência elétrica. 

EPI E EPC (Cinto de segurança, linha de vida, 
capacete, proteção respiratória, equipamentos de 
resgate). 

Legislação brasileira de segurança 
E saúde do trabalhador, visão geral das normas 
regulamentadoras nr’s. 

Procedimento e utilização da permissão de entrada 
e trabalho. 

Definições de espaço confinado, misturas inflamáveis, 
deficiência de 
Oxigênio. 

Responsabilidade dos trabalhadores em espaço 
confinado. 

Limites de tolerância (definições e exemplos). Responsabilidade dos vigias de espaço confinado. 

Caracterização de riscos físicos, 
Químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. 

Noções de resgate em espaço confinado. 

Reconhecimento, avaliação e 
Controle de riscos em espaços confinados. 

Noções de primeiros socorros. 

Equipamentos utilizados em espaços confinados e seu 
funcionamento. 

Estudos de casos. 

Explosímetro, oxímetro, monitores 
Multi-gás. 

Dinâmica. 
 

 

Documentos Necessários 

01 Foto 
Carteira de 
Identidade 

Certidão de 
Nascimento 

Comprovante de 
Residência 

CPF* 

*Documento do responsável, quando o aluno for menor de 18 anos. 
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