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1. DESCRIÇÃO 

 Este procedimento operacional padrão (POP) tem por objetivo fornecer orientações 

gerais sobre movimentação de cargas no interior da Universidade Federal do ABC (UFABC). 

Se você tiver dúvidas sobre a aplicabilidade de qualquer item listado neste procedimento, 

entre em contato com a Seção de Engenharia de Segurança do Trabalho, através do ramal 

7186,7187 e 7188. 

 
2. MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS  

A movimentação, transporte, armazenagem e manuseio de materiais são responsáveis 

por grande parte das lesões ocorridas no trabalho e estas podem ocorrer em qualquer parte 

de uma operação, não necessariamente no almoxarifado ou no depósito. 

 

3. PROCEDIMENTOS DE TRANSPORTE 

Todo manejo de materiais deve ser programado com todos os envolvidos na operação, 

onde existem 5 características envolvidas que devem ser determinadas antes de começar 

qualquer movimentação:  

 O que vai ser movimentado?  

 Em que direção a carga deve ser movimentada?  

 Com que frequência o material será movido?  

 Qual o volume de carga a ser movimentada?  

 Qual a distância a percorrer?  

O material armazenado deverá ser disposto de forma a evitar a obstrução de portas, 

equipamentos contra incêndio, saídas de emergências, passagem de carros entre outros. 

Em nenhuma hipótese a movimentação de cargas deve ser feita por alunos, visitantes, 

estagiários ou servidores da UFABC, essa movimentação deve ser feita por funcionários 

terceirizados treinados para esse trabalho, toda a movimentação deverá ser agendada com a 

Prefeitura Universitária (Divisão de Serviços).   

 

4. REQUISIÇÕES E APROVAÇÕES 

Os docentes responsáveis pelos laboratórios de pesquisa e os técnicos responsáveis 

por laboratórios deverão procurar a Seção de Engenharia de Segurança do Trabalho (SEST), 

através do e-mail: sest.sugepe@ufabc.edu.br para que recebam as orientações sobre as 

práticas adequadas de segurança para a movimentação, transporte, armazenagem e 

manuseio de materiais, caso permaneçam com dúvidas sobre o manuseio adequado. 
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