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Aula 3 | Proteção no uso 
de máquinas e 
equipamentos

Meta da aula 

Apresentar os aspectos mais relevantes das proteções e das regula-

mentações relacionadas ao uso de máquinas e equipamentos.

Objetivos da aula

Ao final dessa aula, você deverá ser capaz de:

1. identificar as principais características das proteções no uso de 

máquinas e equipamentos;

2. listar tópicos obrigatórios nos treinamentos de usuários de má-

quinas e equipamentos;

3. identificar alguns tipos de sistemas de proteções e suas princi-

pais características;

4. reconhecer algumas das normas regulamentadoras sobre prote-

ção de máquinas e equipamentos.

 
Pela segurança de quem trabalha

Se você entrar na internet e procurar pelo assunto “acidente com máquina”, 

é provável que fique assustado com a quantidade de relatos que irá encon-

trar, desde acidentes que envolvem a perda de algum membro do corpo até 

mortes extremamente dolorosas.

As máquinas são ferramentas poderosas, que facilitam em muito o trabalho hu-

mano, mas elas também podem ser um perigo para o trabalhador desprepara-

do. É preciso que haja uma preocupação constante com a manutenção do ma-

quinário, com a formação do usuário e com a utilização de itens de segurança. 
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A grande maioria dos acidentes envolvendo máquinas e equipamentos pode 

ser evitada. Como futuro Técnico em Segurança no Trabalho você precisa sa-

ber mais a fundo sobre esses itens assinalados, afinal eles podem salvar vidas. 

Portanto, preste bastante atenção nesta aula, porque é disso que ela trata.

Os requisitos básicos para uma proteção 
eficiente

Você já sabe que para a realização das atividades profissionais existem prote-

ções individuais e as que são coletivas. Esta aula trata de um tipo de proteção 

coletiva que protege o trabalhador das partes perigosas de diversas máqui-

nas ou equipamentos. 

Essas proteções, utilizadas da forma correta, são essenciais para preservar o 

trabalhador de danos. 

Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_ 
Navy_080809-N-7730P-060_Hull_Maintenance_
Technician_(HT)_3rd_class_Joe_Vanhorn_brazes_a_
shelf_to_go_in_a_supply_storeroom_aboard_the_
Nimitz-class_aircraft_carrier_USS_Ronald_Reagan_
(CVN_76).jpg
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É preciso ter em mente que essas proteções deverão obedecer a uma série 

de requisitos básicos para que sejam consideradas adequadas e para que seu 

uso realmente ofereça proteção. Alguns desses requisitos são: 

A proteção deverá impossibilitar que qualquer parte do corpo fique em •	
contato com partes móveis ou perigosas das máquinas.

As proteções, sob nenhum pretexto, devem ser retiradas.•	

Devem ser construídas com materiais duráveis que possam suportar as •	
condições de uso mais exigentes.

Deverão ser firmemente fixas à máquina.•	

Deverão fornecer proteção contra a penetração de objetos.•	

Qualquer defeito na confecção ou instalação da proteção poderá ocasio-•	
nar novas fontes de risco. Por isso, é preciso muito cuidado na produção 

das proteções; elas devem ter, por exemplo, cantos arredondados, já que 

pontas e quinas podem causar ferimentos.

A proteção não deverá interferir no trabalho do operário, ou seja, ela não •	
deve criar problemas de adaptação ou interferência com o trabalho que 

deva ser executado. Sempre que quebrar ou apresentar um defeito, ela 

deve ser retirada e imediatamente substituída. 

A lubrificação da máquina deverá ser realizada sem que seja necessário •	
retirar o equipamento protetor. Isso pode ser solucionado colocando-se 

lubrificadores que sejam externos à proteção. 
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Fonte: http://www.sxc.hu/photo/771617

Figura 3.1: As proteções existentes em máquinas e equipamentos não dispensam o 
uso, também, de proteções individuais, como capacete, óculos e luvas. 

Fundamentalmente, existem três áreas básicas que necessitam de proteção:

A área (ou ponto) de operação que apresenta risco para o trabalhador. •	
A área de operação é o lugar onde o trabalho é realizado. Quando ela 

apresenta risco para o trabalhador, podemos chamá-la também de zona 

de perigo.

Os componentes mecânicos de máquinas e equipamentos.•	

Os componentes elétricos ou eletrônicos que transmitem energia para •	
máquinas, equipamentos ou parte deles.

Mesmo atendendo a todos os requisitos que foram listados anteriormente, 

as máquinas e ferramentas utilizadas na atividade profissional podem ofere-

cer perigo. É preciso também saber utilizá-las de forma adequada para que o 

trabalho seja seguro. A seguir, você vai entender como isso é importante.
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Atividade 1

Atende ao Objetivo 1

Você já jogou caça-palavra? Que tal fazer isso agora? Então, leia com aten-

ção as afirmativas a seguir e complete o espaço em branco com a palavra 

correta que pode ser encontrada no diagrama de palavras que vem logo em 

seguida. Boa sorte!

Um dos requisitos básicos das proteções é que elas permaneçam a) 

________________ na máquina ou equipamento durante a sua operação.

É necessário que os componentes _______________ de máquinas e equi-b) 

pamentos apresentem sistemas de proteção.

A zona de _____________ onde o trabalho é realizado precisa de proteção. c) 

As _______________ devem impossibilitar que partes perigosas das má-d) 

quinas fiquem expostas. 

Sempre que uma proteção apresentar defeito ela deve ser _____________ e) 

imediatamente e substituída.
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É preciso saber mexer!

Em qualquer tipo de empresa é imprescindível a existência de treinamento 

adequado para que os trabalhadores realizem suas atividades, principalmen-

te em relação ao uso das máquinas e dos equipamentos. Sem a existência 

de um treinamento adequado, as proteções, sejam elas quais forem, nunca 

poderão oferecer a devida segurança.

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/394990

Figura 3.2: As empresas devem sempre oferecer um treinamento adequado para o 
uso das máquinas, sejam elas simples ou complexas.

Para que os sistemas de proteção sejam eficientes é preciso saber quais são 

suas funções. Essa informação essencial deve ser dada durante o treinamen-

to para utilização do maquinário. Além disso, o treinamento deverá incluir:

A descrição e identificação dos perigos relativos às máquinas que serão •	
utilizadas.

Os motivos pelos quais as proteções de segurança devem ser instaladas •	
e/ou utilizadas.

A forma de utilização das proteções.•	

Um trabalho de conscientização do trabalhador, para que ele nunca retire •	
ou modifique as proteções durante o uso das máquinas e ferramentas.
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A informação de que o trabalhador deverá sempre comunicar ao encar-•	
regado ou supervisor imediato quando ocorrer falha, quebra ou desar-

ranjo do equipamento de proteção.

Deve ser explicado ao trabalhador que existem alguns agentes que podem 

causar danos aos equipamentos de proteção. Por esse motivo, na produção 

de uma proteção mecânica devem ser consideradas algumas ações externas. 

Essas ações são causadas por corpos que, devido ao seu movimento, podem 

afetar essa proteção, causando destruição ou deformação. Como exemplos 

dessas ações temos:

O choque de veículos contra a proteção.•	

A queda acidental de outros trabalhadores sobre a proteção.•	

A incidência de objetos que possam danificar a proteção.•	

Quando se fala em proteção existe uma grande variedade de mecanismos 

de proteção e novas tecnologias que são disponibilizadas no mercado com 

frequência. Como Técnico de Segurança do Trabalho você irá se deparar com 

vários mecanismos de proteção e cabe-lhe conhecer um pouco da rotina de 

trabalho dos diversos ambientes, bem como das diferentes formas de prote-

ção aos trabalhadores.

Você precisa saber que é possível encontrar na indústria certos tipos de mo-

vimentos e operações que são característicos de determinadas máquinas e 

equipamentos. Por exemplo, uma serra elétrica apresenta um movimento 

de rotação (a lâmina gira) para realizar uma operação de corte (ela corta 

materiais).

Sendo assim, para que as proteções destinadas às partes perigosas de qual-

quer máquina ou equipamento seja adequada, ela precisará acompanhar os 

seus movimentos, sem atrapalhar sua operação.

Os tipos de movimentos que podem ser realizados pelas máquinas e equi-

pamentos são:

rotação;•	

reciprocante (movimento alternativo – fazer ir e vir);•	

Proteção mecânica
Parte da máquina utilizada 
para prover proteção por 
meio de uma barreira física.
Fonte: http://www.saude.
pr.gov.br/arquivos/File/cest/
arq/PRINCIPIOS_BASICOS_
DE_PROTECAO_MECANICA_
FUNDACENTRO.ppt

Glossário
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pendular (que lembra o movimento do pêndulo);•	

translação (movimento semelhante ao da Terra em torno do Sol).•	

E os tipos de operações mais perigosas que podem ser realizadas por máqui-

nas e equipamentos são:

corte.•	

puncionamento ou estampagem.•	

curvamento.•	

O Técnico de Segurança no Trabalho deve identificar a necessidade de prote-

ção para cada caso, tendo a assessoria de um técnico ou engenheiro mecâ-

nico para a escolha e instalação da melhor proteção.

Puncionamento 
Ato de aplicar uma punção, 
ou seja, ação de furar um 
local com equipamento ou 
máquina própria para isso.

Glossário

O que é curvamento?

Curvamento é um tipo de operação que tem como objetivo gerar 

uma curva no material que está sendo produzido. Essa operação 

pode ser feita manualmente ou através de uma máquina. 

O curvamento manual é feito com o auxílio de martelo, grifa e 

gabaritos e é usada para fazer cilindros de pequenas dimensões, 

suportes, flanges para tubulações e outros.

Fonte imagem: http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Calender_machine.jpg- Cjp24
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Já a máquina utilizada para realizar curvamentos é chamada de ca-

landra. Nela são curvadas chapas, perfis e tubos. Os curvamentos 

da calandra são feitos por rolos (de 3 a 4) que podem ser fixos ou 

móveis. O acionamento da máquina pode ser manual, por meio de 

manivelas, ou mecânico com o uso de motor (veja a foto).

Fonte: http://www.essel.com.br/cursos/material/01/ProcessosFabricacao/75proc.pdf 

GNU: http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License

Creative commons: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/deed.en

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

 

É imprescindível que o operador de uma máquina conheça os detalhes sobre 

o seu funcionamento. Mas para que os riscos sejam os mínimos possíveis, ele 

também precisa saber quais são as proteções oferecidas para cada tipo de equi-

pamento. Esse é o próximo assunto, mas, antes, que tal fazer uma atividade?

Atividade 2

Atende ao Objetivo 2

Você já sabe que fornecer treinamento para operacionalizar uma máquina 

ou equipamento é de grande importância. Então:

Liste, a seguir, três tópicos que devem constar no treinamento de um  a) 

usuário/operador de máquinas e equipamentos.

Agora, faça uma pesquise e liste pelo menos mais dois tópicos que tam-b) 

bém devem constar no treinamento de um usuário/operador de máqui-

nas e equipamentos. Mas esses tópicos devem ser diferentes dos que 

foram apresentados nesta aula.
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Proteções para máquinas. E usuários tam-
bém!

Para um planejamento eficiente das proteções é importante ter informações 

sobre os pontos de operação das máquinas e equipamentos.

Denomina-se ponto de operação o lugar no qual uma máquina desenvolve 

um trabalho.

Entre os vários fatores que contribuem para a determinação do ponto de 

operação encontram-se:

Tipo de operação realizada pela máquina.•	

Medida, tipo e forma do material a ser trabalhado.•	

Método de movimentação do material, ou seja, o sentido e a direção de •	
movimentação do material que será trabalhado naquele local.

Layout•	  da área de trabalho.

Necessidades da produção.•	

Limitações várias. Por exemplo, a limitação de espaço para a movimentação.•	

Existem diversas maneiras de se proteger as máquinas e seus usuários dos 

riscos mecânicos que cercam sua utilização. Os projetistas desse tipo de equi-

pamento devem sempre se preocupar em escolher a proteção mais eficaz. 

Os sistemas de proteção adotados podem incluir:

barreiras de proteção;•	

dispositivos;•	

proteção mediante manutenção de distância;•	

posicionamento do equipamento;•	

avisos indicadores.•	

Layout 
Palavra da língua inglesa 
que pode significar, entre 
outras coisas, arrumação de 
máquinas e equipamentos 
com o objetivo de alcançar 
uma disposição mais 
funcional e agradável.

Glossário
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Você vai aprender um pouco mais sobre cada um desses sistemas de prote-

ção em seguida.

Barreiras de proteção 
Essas barreiras servem para evitar acidentes com pessoas ou danos ao equi-

pamento. Por isso, elas são projetadas para não permitirem a entrada de 

objetos e partes do corpo, assim como a atração de roupas e objetos, para 

os pontos de riscos da máquina.

As barreiras podem ser de vários tipos:

fixas;•	

móveis;•	

ajustáveis;•	

autoajustáveis.•	

Veja as características de cada uma delas.

Barreiras fixas
Estas barreiras deverão ser fixadas na estrutura da máquina e só podem ser 

removidas com o uso de ferramentas. O supervisor ou encarregado somente 

deverá permitir a retirada da proteção após a parada da máquina nos casos de:

quebra, •	

manutenção, ou •	

para a colocação em condições normais de operação. •	

Veja um exemplo desse tipo de barreira na Figura 3.3.
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Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bradford_Industrial_Museum 
_075.jpg

Creative commons: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Figura 3.3: Veja as barreiras físicas nessa máquina da indústria têxtil. São coberturas 
que evitam o contato com as partes que fazem movimento de rotação.

As vantagens desse tipo de proteção são: 

em alguns casos, elas podem ser construídas na oficina da empresa;•	

necessitam de pouca manutenção;•	

podem ser utilizadas em outras atividades;•	

em relação a essas vantagens, o usuário ganha autonomia com o uso •	
desse tipo de barreira. 

As desvantagens estão relacionadas com o fato de:

no caso de manutenção, ser imprescindível efetuar sua remoção, com •	
os consequentes problemas na produção, pois a máquina terá que ser 

desligada para isso;

no caso dessa desvantagem, o usuário perde autonomia.•	

Barreiras móveis 
As barreiras móveis são aquelas que ficam ligadas à máquina, mas podem 

ser abertas sem o uso de ferramentas. Essas barreiras, geralmente, estão li-

gadas ao equipamento por um sistema de dobradiças ou são movimentadas 

Barreiras 
fixas
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por deslizamento. No entanto, esse tipo de proteção não sai da máquina, 

ele apenas facilita a manutenção das partes protegidas sem que se precise 

perder tempo para retirar a barreira. 

Barreiras ajustáveis e autoajustáveis
Temos também as proteções denominadas de ajustáveis e autoajustáveis. 

Estas barreiras podem ser colocadas no equipamento para a realização de 

determinadas tarefas, ou seja, elas permitem a colocação e a retirada de 

uma peça que vai proteger o usuário durante um determinado trabalho. 

Um bom exemplo de barreira ajustável é aquela usada em serras de fita. Nes-

se tipo de equipamento, um dos principais problemas de segurança é a zona 

de corte, local onde o material entra em contato com a serra. Os protetores 

ajustáveis se elevam automaticamente conforme a peça vai passando, ou no 

caso de protetores manuais. Veja, na Figura 3.4, o esquema de uma serra 

de fita e sua proteção ajustável.

Figura 3.4: A proteção ajustável da serra de fita é do tipo telescópica e serve para 
proteção na zona de corte.

Dispositivos
Existem diversos dispositivos que podem ser usados como proteção. Mas 

existem apenas cinco mecanismos básicos de ação desses dispositivos, ou 

seja, eles podem funcionar como:

Proteção Ajustável

Zona de corte
Mesa
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sensores de presença;•	

radiofrequência ou de capacitância;•	

eletromecânicos;•	

limitadores.•	

Um exemplo de dispositivo que funciona como um limitador é o tipo deno-

minado chave fim de curso, também conhecido pelo seu nome em inglês, 

micro switch. Ele funciona parando a máquina quando, por qualquer moti-

vo, o trabalhador ou parte de seu corpo entra na zona de perigo, ou seja, na 

área onde há risco de ser atingido. 

O travamento do equipamento realizado por esse tipo de dispositivo pode 

ser elétrico, eletrônico ou mecânico. Uma desvantagem desse dispositivo é 

que ele necessita de uma ajustagem bem precisa e a manutenção tem que 

ser eficiente. 

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Microswitches.jpg

Figura 3.5: Três modelos diferentes de chaves fim de curso (micro switches). Observe 
como são pequenos (compare com a escala da régua). Esse é um dispositivo de segu-
rança barato e com alta durabilidade.

Você está curioso sobre 
como os dispositivos e 
seus diferentes modos 
de ação funcionam 
realmente? Então entre 
no seguinte endereço da 
internet: 
http://www.mahle.com/
C1256F7900537A47/
vwContentByKey/27P
DQAG229STULEN/$FIL
E/Sistemas%20de%20
Seguran%C3%A7a%20
para%20%C3%A1quinas% 
20e%20Equipamentos.pdf

Nessa página, você irá 
encontrar um documento 
com os procedimentos 
de segurança de uma 
empresa que trabalha na 
fabricação de peças para 
motor de automóveis. Ele 
é interessante, pois explica 
vários tipos de dispositivos 
de segurança, sua forma 
de ação e a indicação 
dos tipos de máquinas e 
equipamentos em que são 
utilizados.

Fonte: www.sxc.hu/
photo/1105359

Outra boa dica é visitar 
o site do Ministério do 
Trabalho e Emprego e ler 
a norma regulamentadora 
nº 12 (NR-12). Ela trata 
da regulamentação 
da segurança no 
uso de máquinas e 
equipamentos. 
http://www.mte.gov.
br/legislacao/normas_
regulamentadoras/nr_ 12.pdf

Mídias 
integradas
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Existem dispositivos que ajudam na proteção de máquinas e equipamentos, 

oferecendo uma segurança adicional. Esses dispositivos são chamados de 

controles de segurança. 

Os controles de segurança estão divididos em:

barra sensível;•	

tripé de segurança;•	

cabo de segurança.•	

Um outro tipo de dispositivo são os chamados sistemas redundantes. São 

sistemas de segurança que entram em ação quando os outros sistemas de 

segurança falham.

Os sistemas redundantes estão divididos em:

controle bimanual;•	

relés de controle de emergências;•	

tapetes de segurança;•	

relés de controle de portas e grades;•	

controles programáveis de segurança.•	

Os sistemas de proteção apresentados aqui são os mais comuns, mas lembre-

se de que existem outros que podem ser empregados dependendo do equi-

pamento e do objetivo. Como futuro Técnico de Segurança no Trabalho você 

deve ficar sempre atento às novas tecnologias que entram no mercado. 

Proteção mediante manutenção de distância 
A distância entre o trabalhador e a zona de perigo tem como finalidade 

afastar qualquer parte perigosa da máquina de eventual contato premedi-

tado ou inadvertido, ou seja, afastar o usuário da área de acesso a qualquer 

parte do equipamento que possa oferecer perigo em potencial. Conforme 

a norma, a distância mínima a ser mantida entre o piso e os aparelhos de 

transmissão de potência deverá encontrar-se entre 0,20 e 0,25 m. 

Relés 
Os relés são chaves 
eletromagnéticas usadas 
para o acionamento de 
cargas de alta tensão e/ou 
alta corrente a partir de um 
circuito de baixa tensão. 
Com o uso de um relé é 
possível ligar ou desligar 
dispositivos.
Fonte: http://www.maxwellbohr.
com.br/downloads/Tutorial%20
Eletronica%20-%20Rele.pdf

Glossário
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Posicionamento do equipamento
Uma boa estratégia de proteção é colocar o equipamento que apresente algum 

tipo de risco em um lugar onde as pessoas não transitem com frequência.

Avisos indicadores 
Os avisos têm como finalidade específica evitar o acesso aos pontos conside-

rados de risco, prevenindo os trabalhadores e todos aqueles que transitarem 

pela área dos riscos referentes ao local.

Para a melhoria das condições de trabalho é preciso que os fabricantes produ-

zam máquinas e equipamentos com todos os itens de segurança e que os do-

nos de empresas sigam à risca as determinações para instalação desses itens.

Mas não basta criar sistemas de segurança e ensinar o trabalhador a usar os 

equipamentos. É preciso também que exista uma legislação que assegure o 

cumprimento das regras existentes em Segurança no Trabalho. Vamos ver, a 

seguir, que normas são essas. Mas, antes, que tal fazer mais uma atividade?

Atividade 3

Atende ao Objetivo 3

Correlacione a coluna da direita com a da esquerda. 

(a) Tipo de sistema de proteção

(b) Mecanismo de ação de dispositi-

vo usado como proteção

(c) Usado como controle de segu-

rança adicional

(d) Sistema de proteção redundante

(e) Tipo de barreira de proteção

( ) Controle bimanual

( ) Aviso indicador

( ) Sensor de presença

( ) Barreiras de proteção

( ) Tripé de segurança

( ) Relés de controle de portas e 

grades
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( ) Autoajustável

( ) Limitador

( ) Barra sensível

( ) Móvel

As regras que não devem ter exceções

Existem regulamentações para máquinas novas que são colocadas no mer-

cado. Essas regras visam controlar a saúde e a segurança no trabalho, garan-

tindo a integridade física do trabalhador. 

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/977823

Figura 3.6: Todos os equipamentos devem cumprir os objetivos dos regulamentos de 
segurança.

 No Brasil, as principais regras que regulamentam os procedimentos obri-

gatórios relativos à proteção para uso de máquinas e equipamentos são 

chamadas de normas regulamentadoras (NRs). As NRs são determinadas 

pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. Porém, quando as máquinas 

são produzidas para o mercado exterior, devem ser observadas as normas 

em vigência de cada país.
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Ao produzir máquinas e equipamentos o fabricante é obrigado a observar 

certas normas presentes nas regulamentações sobre segurança em vigência. 

Três dos principais tópicos regulamentados são: 

condições gerais; •	

proteção contra perigos provenientes do equipamento; •	

proteção contra influências externas. •	

Veja, a seguir, cada um deles.

Condições gerais
As condições gerais compreendem:

as  características  de fabricação do equipamento;•	

a aplicação para a qual o equipamento foi construído;•	

as observações relativas ao uso e manuseio do equipamento;•	

a especificação das normas que devem ser seguidas para garantir o uso •	
seguro do equipamento.

As normas de segurança deverão estar indicadas diretamente no equipa-

mento. Se isso não for possível, é imprescindível que estejam descritas no 

manual de instruções ou na embalagem.

Proteção contra perigos provenientes do equipa-
mento
Pessoas e animais deverão ser protegidos contra perigo ou danos causados 

por contato elétrico, seja direta ou indiretamente. Essa mesma disposição se 

aplica aos perigos que não tenham origem elétrica, como no caso das tem-

peraturas elevadas, arcos elétricos (você aprenderá isso em uma aula sobre 

segurança em eletricidade) ou radiações que se puderem causar perigo não 

poderão ser produzidas. A instalação deverá ser apropriada para atender às 

condições normais de utilização. 

Radiação 
Propagação da energia por 
meio de partículas ou ondas. 
Como exemplo temos a 
radiação eletromagnética 
que emite calor e luz. Todos 
os corpos emitem radiação, 
basta estarem a uma 
determinada temperatura.

Glossário
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Proteção contra influências externas
O item anterior (proteção contra perigos provenientes do equipamento) 

tratava de problemas relativos à fabricação do equipamento e que podem 

trazer risco ao usuário. Quando falamos de proteção contra influências ex-

ternas estamos nos referindo a questões relativas ao uso do equipamento, 

como local de instalação, operação correta do equipamento, uso de prote-

ções e outros. 

Todo equipamento deve informar, em seu manual de instruções, as exigên-

cias mecânicas (carga suportada, torque máximo etc.) relativas ao seu bom 

funcionamento. Essas exigências devem ser respeitadas pelo operador para 

que não exponha as pessoas a danos ou perigos como radiações, efeitos 

químicos, calor e outras radiações. Respeitando as recomendações do fabri-

cante é possível evitar acidentes, como, por exemplo, o usuário ser afetado 

por uma sobrecarga do equipamento. 

Atividade 4

Atende ao Objetivo 4

Leia com atenção as frases a seguir e coloque (V) para aquelas que forem 

verdadeiras e (F) para as que forem falsas. Para aquelas que você colocar (F) 

explique o que está errado.

a) (   ) Se as normas de segurança constarem no manual elas não precisam 

ser descritas no equipamento.

b) (   ) Uma das formas de proteção contra influências externas é a determi-

nação do local adequado para a instalação da máquina ou equipa-

mento.

c) (   ) O fabricante de máquinas e equipamentos é obrigado a fornecer in-

formações sobre o uso e manuseio de seu produto.

d) (    ) As exigências mecânicas só devem ser especificadas quando oferecem 

risco às pessoas.

e) (   ) O fabricante não precisa, obrigatoriamente, informar as normas que 

garantem o uso seguro do equipamento.

Fonte: www.sxc.hu/
photo/1142175

Você sabia que, no 
mundo, os acidentes ou 
doenças relacionadas ao 
trabalho matam mais 
que a violência e que os 
acidentes de trânsito? 
Vinte e cinco por cento 
dos acidentes de trabalho 
graves envolvem o uso 
inadequado de máquinas 
e equipamentos. Por 
isso é tão importante 
que você, como futuro 
Técnico de Segurança no 
Trabalho, entenda muito 
bem os problemas que 
cercam esse assunto. 
Para você que quer 
saber mais, aqui vai 
uma dica. Entre no 
seguinte endereço da 
internet: http://www.
segurancaetrabalho.com.
br/download/maquinas-
rene_mendes.pdf. Lá 
você encontrará um 
estudo sobre a utilização 
segura de máquinas 
e equipamentos, 
apontando, inclusive, as 
melhores estratégias para 
um uso seguro.

Mídias 
integradas

Iv
an

 P
et

ro
v



Segurança do Trabalhoe-Tec Brasil 66

Resumo

As proteções que acompanham máquinas e equipamentos são essenciais •	
para preservar o trabalhador de danos.

Essas proteções obedecem a uma série de requisitos, entre eles:•	

evitar contato entre o usuário e/ou objetos e os locais que oferecem  –
perigo no equipamento; 

ser fixas; –
ser feitas com materiais duráveis; –
não criar novos perigos; –
adaptar-se à sua finalidade; e  –
não ser necessária sua retirada para a lubrificação do equipamento. –

As empresas devem prever um treinamento adequado para que os traba-•	
lhadores realizem as operações necessárias de suas atribuições, principal-

mente em relação às máquinas.

O treinamento a ser ministrado aos operadores deverá incluir: •	

descrição e identificação dos perigos relativos às máquinas que operarem;  –
os motivos pelos quais devem ser instaladas as proteções de segurança; –
como usar as proteções;  –
conscientização de que as proteções nunca devem ser retiradas ou  –
modificadas;

sempre comunicar ao encarregado ou supervisor imediato sobre fa- –
lha, quebra ou desarranjo do equipamento de proteção.

Os sistemas de proteção podem ser: •	

barreiras de proteção;  –
dispositivos;  –
proteção mediante manutenção de distância;  –
posicionamento do equipamento; e  –
avisos indicadores. –
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Os sistemas do tipo barreira de proteção podem ser:•	

fixos; –
móveis; –
ajustáveis; –
autoajustáveis. –

As vantagens da proteção do tipo barreira são:•	

a possibilidade de serem construídas em oficina; –
o fato de necessitarem de um mínimo de manutenção; –
ganha-se em autonomia.  –

A desvantagem de proteção do tipo barreira é a necessidade de sua re-•	
moção, com os consequentes problemas na produção. Assim, perde-se 

autonomia.

Os dispositivos usados como proteção podem ter como mecanismo de ação:•	

sensores de presença; –
radiofrequência (ou de capacitância); –
eletromecânicos; e –
limitadores. –

Os controles de segurança são dispositivos que oferecem uma segurança •	
adicional no uso de máquinas e equipamentos. Eles podem ser de três 

tipos:

barras sensíveis; –
tripés de segurança; e  –
cabos de segurança. –

Os sistemas redundantes são proteções projetadas para funcionarem •	
quando as outras não funcionam. Esses tipos de sistemas podem ser:

bimanuais; –
relés de controle de emergências; –
tapetes de segurança; –
relés de controle de portas e grades; –
controles programáveis de segurança. –
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O MTE regulamenta o uso de sistemas de proteção relativos ao uso de •	
máquinas e equipamentos.

As NRs determinam os itens que devem ser atendidos pelos fabricantes •	
de máquinas e equipamentos, como, por exemplo:

descrição das características;  –
indicação da aplicação;  –
descrição da forma de operacionalização;  –
descrição dos perigos relativos ao uso e indicação das normas de se- –
gurança;

descrição dos perigos relativos à fabricação. –

Informações sobre a próxima aula

Na próxima aula você aprenderá sobre os métodos de determinação de ris-

cos. Veremos como identificar, analisar e avaliar os riscos no trabalho.

Respostas das atividades

Atividade 1

fixasa) 

mecânicosb) 

perigoc) 

proteções10d) 

retiradae) 
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Atividade 2

A seguir você encontrará três possibilidades de respostas, mas existem a) 

outras.

Descrição dos perigos inerentes ao maquinário que será utilizado.•	

Como utilizar os equipamentos de proteção relativos a cada equipamento.•	

Como operar as máquinas e equipamentos e as normas de segurança.•	

A seguir você encontrará duas possibilidades de respostas, mas existem b) 

outras.

Obrigatoriedade de treinamento específico para a operação de cada má-•	
quina e equipamento que serão utilizados.

Necessidade de inspeção em todos os componentes principais da máqui-•	
na antes de iniciar a atividade, com o objetivo de identificar irregularida-

des em seu funcionamento.
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Atividade 3

(d) Controle bimanual

(a) Aviso indicador

(b) Sensor de presença

(a) Barreiras de proteção

(c) Tripé de segurança

(d) Relés de controle de portas e grades

(e) Autoajustável

(b) Limitador

(c) Barra sensível

(e) Móvel

Atividade 4

(F) É obrigatório que as normas de segurança que o equipamento segue a) 

sejam indicadas no mesmo.

(V)b) 

(V)c) 

(F) As exigências mecânicas são itens obrigatórios do manual de instru-d) 

ções de máquinas e equipamentos.

(F) A indicação das normas de segurança que o equipamento segue é um e) 

item obrigatório do manual de instruções e no equipamento.
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