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Aula 5 | Sistemas de proteção 
mecânicos e 
eletromecânicos

Meta da aula

Apresentar alguns sistemas de proteção mecânicos e eletromecâ-

nicos industriais.

Objetivos da aula

Ao final desta aula você deverá ser capaz de:

definir o princípio de funcionamento de alguns sistemas de 1. 

proteção mecânicos e eletromecânicos;

aplicar critérios de segurança para estes sistemas.2. 

Pré-requisitos

Para melhor acompanhar a aula é necessário que você relembre os 

problemas causados nos pulsos por mau uso de equipamentos na 

disciplina Ergonomia e na Aula 2 desta disciplina. 

Para começar...

Ao se falar em segurança é preciso que se conheça o princípio de funciona-

mento de alguns sistemas de proteção mecânicos e eletromecânicos, além 

de falar sobre a manutenção de equipamentos. A seguir, iremos ver um 

pouco de cada um deles.
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Exigências para todos os tipos de proteção

Sistemas mecânicos de proteção
Um sistema mecânico é composto por massas, molas e amortecedores que 

são interligados entre si para realizar diversos movimentos.

Você sabe o que são esses componentes? 

Quando falamos de massa, pode ser uma matéria sólida, líquida ou gasosa. 

A mola é uma peça elástica, geralmente metálica, espiralada ou helicoidal, 

que reage quando vergada, distendida ou comprimida. E os amortecedores 

são peças que se adaptam ao sistema de suspensão para amortecer as osci-

lações das molas.

Os movimentos desses componentes podem ser por meio de engrenagens  

e/ou polias que podem ser ligados diretamente ou por meio de correias, ca-

bos e correntes. Se você ainda não teve oportunidade de ver engrenagens de 

uma máquina industrial funcionando, pode dar uma olhada no interior de 

um relógio analógico. O funcionamento dele segue o mesmo princípio.

Você, como técnico em segurança do trabalho, deverá consultar manuais 

dessas máquinas e profisisonais que trabalham com elas, já que o funciona-

mento da máquina é genérico e varia de um tipo para outro.

Engrenagens de proporções gigantes

Se você quer ter uma visão ainda melhor sobre como funcionam as 

engrenagens, procure pelo filme Tempos modernos. Nele, Chaplin 

mostra como tudo ficou mecânico no nosso tempo.

Existem também os mecanismos de retração que utilizam cabos ou molas. 

Os mecanismos de retração são mecanismos utilizados para recolher a massa 

a uma posição inicial. Um exemplo é o cinto de segurança de um carro que 

utiliza esse mecanismo de retração. Quando o cinto está frouxo ele recolhe o 

cinto à sua posição inicial. Neste caso, a massa é a correia do cinto.
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Figura 5.1: Mecanismo de retração utilizando mola. 

Os mecanismos de retração podem ser ativados pelas mãos ou pés do ope-

rador, bastante utilizados em máquinas que operam batida (prensas, guilho-

tinas, dobradeiras etc.). 

As máquinas que operam em batida são as que batem em algum material 

para assim poderem fazer a conformação (forma). Por exemplo, a panela é 

conformada no seu formato final desse jeito.

Figura 5.2: Exemplo de uma dobradeira e de uma guilhotina. Ambas são operadas 
utilizando os pés.

Essas máquinas que operam em batida têm diferentes funções. Veja algu-

mas delas a seguir. A guilhotina, ao bater no papel, corta-o; as dobradeiras 

podem ser usadas para dobrar os perfis de alumínio etc.
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Quando o material for colocado na máquina para ser preparado (o que cha-

mamos de alimentação da máquina), o operador deve vencer a resistência 

das bandas retratoras. Ao vencer a resistência, a banda retratora desce, daí 

o material é cortado, dobrado, prensado, de acordo com a finalidade da 

máquina.

Enquanto ocorre a alimentação, as bandas obrigarão o operador a voltar à 

posição inicial de segurança. Portanto, em máquinas que operam em batida, 

dispositivos de segurança devem ser previstos para que a retração não ocor-

ra enquanto o operador ainda estiver alimentando a máquina e suas mãos 

ainda estiverem na zona de perigo.

Figura 5.3: Homem operando uma guilhotina.

Para tornar máquinas como guilhotinas e prensas mais seguras, podem ser 

utilizados sistemas bimanuais. Você sabe o que é um sistema bimanual? 

Nele o operador precisa acionar dois comandos simultaneamente para ativar 

a máquina. Dessa forma, ele precisará das duas mãos. O comando bimanual 

existe para manter as mãos do operador em um lugar seguro, evitando assim 

a exposição a quaisquer riscos, como, por exemplo, por um descuido do 

operador, a sua outra mão ainda pode estar na zona de perigo, podendo ser 

decepada.

A barreira de proteção é uma proteção mecânica. Ela promove a proteção 

do operador, por meio de uma barreira física, que pode ser através de: 

carenagem, cobertura, tela, porta, enclausuramento etc.

Carenagem 
Revestimento protetor de 
certas peças da máquina. 
Serve como proteção 
para a máquina. Exemplo: 
carenagem do cubo 
da hélice do avião, da 
fuselagem, das rodas do 
trem de aterrissagem etc.

Glossário



e-Tec BrasilAula 5 | Sistemas de proteção mecânicos e eletromecânicos 105

Estas proteções podem ser móveis, fixas ou ajustáveis:

as proteções móveis são geralmente vinculadas à estrutura das máqui-c) 

nas ou presas a elas através de elementos adjacentes por meios me-

cânicos, como basculantes ou deslizantes que podem ser abertos. Os 

basculantes e deslizantes podem ser abertos com as mãos, sem a ajuda 

de ferramentas;

as proteções fixas são sempre mantidas na mesma posição, fechadas per-d) 

manentemente por meio de solda ou fixadores (porcas, parafusos etc.), 

podendo ser abertos somente com o auxílio de ferramentas;

as proteções ajustáveis podem ser fixas ou móveis e possuem partes que e) 

podem ser ajustáveis pelo trabalhador para cada operação a ser realizada 

na máquina.

Além dessas proteções, outras também podem ser incorporadas às máqui-

nas, como as proteções por intertravamento. Você sabe o que é esse dispo-

sitivo? Esse dispositivo aciona um comando para travar o comando que está 

sendo executado na máquina. 

Essas proteções são utilizadas e escolhidas de acordo com o equipamento e, 

normalmente, já vêm de fábrica.

Vale ressaltar que alguns critérios devem ser utilizados ao se projetar uma 

proteção. Assim devemos dar especial atenção:

a todas as operações que serão realizadas pela máquina e –
à forma como essas proteções devem atuar para evitar o acidente e  –
os pontos de perigo. Para tanto, as proteções devem contemplar os 

seguintes itens:

distâncias de segurança;•	

controle de acesso a uma zona de perigo;•	

visibilidade;•	

ergonomia;•	
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eficácia; •	

durabilidade;•	

higiene;•	

limpeza.•	

Para verificar se a implantação dos dispositivos de proteção está satisfatória, 

fazemos um check-list (lista) que varia de acordo com a tarefa que você irá 

realizar.

A seguir, você encontra um exemplo de check-list, com perguntas que de-

vem ser respondidas para fazer a verificação.

Exigências para todos os tipos de proteçãoa) 

Sim Não

Todos os elementos de proteção estão de acordo 

com as normas? 

Os protetores proporcionam segurança para mãos, 

braços e outras partes do corpo do operário para 

este não entrar na zona de perigo? 

Os protetores encontram-se corretamente firmes e 

difíceis de remover? 

Os protetores eliminam a possibilidade de que ob-

jetos possam penetrar nas partes em movimento?

Os protetores permitem fácil, segura e confortável 

utilização da máquina?

Pode a máquina ser lubrificada sem necessidade 

de retirar a proteção?
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A máquina possui algum elemento de segurança 

que atue antes de a proteção ser retirada?

É adequada a proteção empregada?

Perigos mecânicos do ponto de vista operacional:b) 

Sim Não

O corpo e as extremidades do operador encon-

tram-se protegidos?

Existe alguma evidência de que o(s) protetor(es) 

foi(ram) removido(s)?

Podem ser feitas melhoras?

Que mudanças podem ser efetuadas na máquina 

para melhor proteger o operador?

Aparelhos de transmissão de potência (aparelhos que transmitem o tor-c) 

que de um ponto ao outro):

Sim Não

Existe alguma engrenagem, polia, corrente, para-

fuso, chaveta exposta? 

Existe algum controle de parada-partida (liga-desli-

ga) que seja de fácil acesso ao operador?

Se houver mais de um operador, estão previstos 

controles separados?
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Existem controles de emergência elétricos, mecâni-

cos, pneumáticos e/ou outros para deter a máqui-

na no caso de algum operador ficar preso?

Atividade 1

Atende ao Objetivo 1

Defina sistemas mecânicos.

Proteções eletroeletrônicas
Essas proteções são muito importantes e podem atuar sozinhas ou em con-

junto com outros dispositivos mecânicos para garantir uma maior eficiência 

dos dispositivos de proteção. São exemplos:

Botoeiras eletrônicas – substituem as mecânicas utilizadas para acio- –
namento de máquinas. Por serem ergonômicas, reduzem a ocorrên-

cia de doenças profissionais. 

Figura 5.4: Exemplo de botoeira. Se for ligada a um circuito eletrônico ela vira uma 
botoeira eletrônica.
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Cortina ou feixe de luz – pode ser instalada na zona de perigo para evi- –
tar que o operador esteja com uma parte do seu corpo nesta zona.

Além disso, existem os comandos bimanuais eletrônicos, relés de segurança 

etc.

Figura 5.5: Exemplo de utilização da cortina de luz.

Outras formas de proteção

Outras providências para se evitar os acidentes podem englobar:

evitar perigos não mecânicos;  –
evitar perigos elétricos;  –
treinamento;  –
equipamento de proteção; –
roupa adequada;  –
manutenção e reparos corretos das instalações industriais, do local de  –
trabalho, das máquinas e equipamentos. 

Para realizar a manutenção de uma máquina deverão ser colocados blocos de 

sustentação, e não detê-la em qualquer posição, expondo os trabalhadores 

à queda de algum de seus elementos, como, por exemplo, no caso de ma-

nutençao de máquinas de estampagem, prensas etc. A manutenção dessas 

máquinas deverá ser efetuada regularmente. O assunto manutenção será visto 

em mais detalhes no próximo tópico ainda nesta aula.
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Os robôs, se utilizados, deverão possuir os elementos protetores adequados, 

que praticamente incluem todos até agora mencionados.

O treinamento do operador para operar as máquinas de acordo com as nor-

mas de segurança é fundamental para se obter um bom desempenho no 

trabalho, como atender às instruções de segurança pertinentes.

Os operadores não deverão utilizar objetos de uso pessoal, como anéis, pier-
cings, correntes, pulseiras ou qualquer objeto que possa ser motivo de peri-

go, pois esses adornos podem agarrar em alguma parte da máquina.

Figura 5.6: Pele arrancada junto com o anel que estava no dedo do funcionário. 

Atividade 2

Atende ao Objetivo 2

Marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmações que se seguem em relação 

às formas de proteção e justifique o motivo de ter marcado alguma sentença 

como falsa:

( ) O operador, ao utilizar prensas e guilhotinas, pode usar anéis e pulseiras.

( ) O operador deve usar roupas adequadas ao utilizar máquinas industriais 

que vimos nesta aula.

( ) Realizar o trabalho da forma mais rápida é o modo mais seguro de utili-

zação das máquinas industriais.
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( ) A realização de treinamento do pessoal que operará as máquinas indus-

triais é uma forma de diminuir os acidentes de trabalho.

Manutenção

É um conjunto de procedimentos necessários para assegurar um mínimo 

de paradas em máquinas e equipamentos, garantindo um máximo tempo 

efetivo de trabalho e eficiência nas atividades de produção. As manutenções 

são uma forma de proteção das máquinas e equipamentos, assim como dos 

trabalhadores, pois uma máquina sem manutenção pode gerar, por exem-

plo, ruidos excessivos, vibrações desnecessárias etc.

As manutenções podem ser de quatro tipos:

a) Manutenção corretiva: é a manutenção executada para reparar defeitos 

somente em caso de pane nos equipamentos, ou seja, tem o objetivo 

de corrigir defeitos quando estes aparecem.

b) Manutenção preventiva: é feita seguindo um cronograma prévio e com 

paradas programadas onde se realizam as trocas de peças desgastadas 

por novas. Isso garante um perfeito funcionamento das máquinas.

c) Manutenção preditiva: consiste no planejamento antecipado das in-

tervenções corretivas a partir da adoção de técnicas de monitoramen-

to das máquinas, como análise de vibrações, análise dos resíduos lu-

brificantes. 

d) Manutenção proativa: é a combinação da manutenção preventiva com a 

preditiva e permite identificar os problemas antes de eles acontecerem.

Ferramentas manuais

Vamos pensar na seguinte situação: a fechadura da porta da nossa residên-

cia quebrou; precisamos retirá-la para substituição. Qual ferramenta vamos 

utilizar? 
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Primeiro somos leigos e não conhecemos de mar-

cenaria; muito menos somos chaveiros. Lembre-se 

de que todo tipo de trabalho só pode ser realizado 

por pessoa qualificada. Além de saber fazer o tra-

balho, devemos estar com as ferramentas corretas 

e nunca improvisar.

Cada ferramenta apresenta seu problema de segu-

rança particular. Na maioria das vezes, o problema 

está no uso incorreto do usuário, seja por desco-

nhecimento do uso correto ou por desrespeito às normas de segurança.

A verificação das ferramentas é uma responsabilidade do profissional que 

faz o reparo. O papel do técnico de segurança do trabalho é garantir que 

essa inspeção foi feita.

As ferramentas manuais podem ser divididas em dois grupos: 

simples (comuns) ou •	

acionadas por fontes de energia.•	

Ferramentas simples
As ferramentas simples são as que não são acionadas por energia, ou seja, 

não estão ligadas à rede elétrica.

Veja alguns exemplos a seguir.

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1025623

Figura 5.7: Chave de fenda: deve ser utilizada apenas para os serviços em que seja 
necessário apertar e desapertar parafusos de fenda. 

Fonte: http://www.sxc.hu/photo 
/455423
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Fonte: http://www.sxc.hu/photo/850375

Figura 5.8: Alicate universal: função de corte, apertar e segurar peças ou parafusos. 

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/839738

Figura 5.9: Alicate de bico: função de segurar e apertar peças, cabos, parafusos etc. 

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/850374

Figura 5.10: Alicate de corte: função de corte de cabos, fios etc. 

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/628314

Figura 5.11: Martelo de cunha: função de martelar peças, pregos etc. 
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Fonte: http://www.sxc.hu/photo/706963

Figura 5.12: Martelo tipo unha: função de martelar, peças, pregos etc. 

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/89568

Figura 5.13: Alicate de pressão: função de apertar com pressão peças, parafusos etc. 

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/871518

Figura 5.14: Serrote: função de serrar madeira. 

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1073289

http://www.sxc.hu/photo/463842

Figura 5.15: Chave philips: função de apertar e desapertar parafusos tipo philips.

Ra
fa

el
 C

ro
va

do
r

C
ar

lo
s 

Pa
es

O
ve

 T
øp

fe
r

ta
so

s 
an

to
ni

ou

Je
an

 S
ch

ei
je

n



e-Tec BrasilAula 5 | Sistemas de proteção mecânicos e eletromecânicos 115

Agora que você já leu um pouco mais sobre as ferramentas é importante 

saber dos perigos que algumas dessas ferramentas podem oferecer se forem 

usadas de maneira errada. Vamos lá?

O uso inadequado de uma chave de fenda pode levar a problemas de dife-

rentes tipos, como machucar a mão do operário que a está utilizando, levan-

tar fragmentos que podem acabar atingindo os olhos dos operários etc. 

O martelo é composto de duas partes: cabo de madeira (ou plástico) e uma 

ponta de ferro, que chamamos de cabeça.

O martelo, se utilizado de forma incorreta, pode machucar os dedos ou a 

mão de quem o está manejando. Também pode acontecer de a ferramenta 

atingir outras pessoas (que muitas vezes nem estão envolvidas com o serviço 

em questão), como quando a cabeça do martelo se desprende de seu cabo 

ou quando o cabo do martelo se solta das mãos do operário.
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Se o trabalhador estiver com as mão sujas de graxa, a ferramenta pode 

acabar escorregando da sua mão, podendo atingir pessoas ou causar danos 

que podem inutilizá-las ou mesmo impedir que o trabalho seja feito correta-

mente, visto que há uma perda na sensibilidade das mãos, assim como uma 

diminuição do atrito da mão com a ferramenta.

Embora não seja possível enumerar todas as situações passíveis de 

acidente no que diz respeito à má utilização das ferramentas, é 

importante que as utilizemos sempre da maneira correta... Prevenir 

é melhor que remediar!

Quanto à manutenção das ferramentas manuais deve-se observar as mes-

mas regras de utilização que para qualquer outro equipamento. Ou seja, 

são utilizadas para o fim que elas foram concebidas, são mantidas em bom 

estado de limpeza e conservação. 

Quanto ao acondicionamento das máquinas e dos equipamentos, devem 

ser respeitadas as normas de segurança, para não cortar, machucar ou ferir 

qualquer parte do corpo.

As proteções que as ferramentas comuns devem possuir vêm de fábrica e 

devem ser apropriadas, para não causar danos ao usuário. Mas como as 

proteções das ferramentas podem se tornar não apropriadas?

Acondicionamento 
Pôr condições a; regular, 
condicionar.

Glossário
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Quedas, arranhões profundos e o uso de ferramentas para atividades dife-

rentes das recomendadas para o trabalho podem danificar a isolação e a 

própria ferramenta.

As ferramentas devem ter proteções de acordo com o tipo de utilização que, 

além dos dispositivos mecânicos, podem exigir outros tipos de proteções, 

como, por exemplo, as ferramentas para o uso em eletricidades que, além 

dessas proteções, devem possuir isolação à eletricidade, conforme as normas 

próprias do país onde são utilizadas.

No Brasil, seguimos as normas que estão na NR-10, além de outras normas 

que devem ser seguidas para atender aos requisitos da NR-10, como a NBR 

9.699 (Isolação – Ferramentas manuais até 1.000 V) e a NBR 5.410 (Instala-

ções elétricas de baixa tensão), entre outras.

A ferramenta manual deverá ser projetada para:

minimizar os problemas de danos; •	

ser adaptável ao serviço; •	

ser ergonomicamente perfeita e, consequentemente, seu uso não produ-•	
zir cansaço ou desconforto ao trabalhador. 

Um projeto mal-executado poderá trazer como consequência problemas nos 

pulsos, como vimos na disciplina Ergonomia e na Aula 2 desta disciplina. 

Ferramentas acionadas por fontes de energia (ou 
de potência) 
As ferramentas que utilizam fontes de energia (ou de potência) são aquelas 

que usam eletricidade.

Fonte: www.cedasc.ba.gov.br
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Este tipo de ferramenta necessita que o operador seja bem-treinado quanto:

ao seu uso,•	

a como se proteger de eventuais perigos da ferramenta ou dos que po-•	
dem advir do seu uso incorreto.

O uso incorreto pode envolver situações como o curto-circuito na ferramen-

ta, caso ela seja exposta à água, por exemplo.

As ferramentas devem ser de boa qualidade e possuir proteções que garan-

tam segurança ao trabalhador.

Neste grupo de ferramentas encontram-se: 

lixadeiras orbitais, rotativas e não rotativas, angulares e verticais; –
esmerilhadeiras do tipo angular ou retas (de chicote); –
apertadeiras; –
vibradores de concreto (usualmente pneumáticos); –
marteletes quebradores, rompedores e quebra-crostas, rebarbadores   –
(usualmente pneumáticos);

furadeiras leves e pesadas (retas ou angulares); –
chaves de impacto. –

Figura 5.16: Lixadeira: função de lixar objetos de madeira.
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Figura 5.17: Vibradores de concreto: função de compactar o concreto.

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/630607

Figura 5.18: Esmerilhadeira: função de polir a peça, retirando o excesso de material. 

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/869164

Figura 5.19: Furadeira: função de ferramenta ou máquina com broca para furar.

Figura 5.20: Esmerilhadeira: função de polir a peça, retirando o excesso de material.
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O operador não deve colocar as ferramentas em operação até ele estar se-

guro de como elas devem operar. Algumas máquinas possuem um botão 

para que permaneçam em trabalho contínuo enquanto são utilizadas. Um 

exemplo de máquina com esse botão é a furadeira; ao pressionar-se esse 

botão uma vez, a furadeira fica em trabalho contínuo até que o mesmo seja 

pressionado novamente.

A Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego (NR12) – 

“Máquinas e Equipamentos” – estabelece uma série de normas que dizem 

respeito a máquinas e ferramentas, sendo importante salientar as motosser-

ras (em seu Anexo 1). Este equipamento é responsável pela perda de mais de 

quinhentos mil (500.000) dedos de trabalhadores no ano de 2008.

A NR12 determina:

proibições e dispositivos de segurança que estas máquinas devem possuir;•	

ruídos e vibrações permitidos;•	

como deve ser o treinamento para os operadores.•	

Atividade 3 

Atende ao Objetivo 1

Agora que você chegou ao final desta aula, vamos rever o que aprendemos? 

Pense e responda:

As ferramentas manuais podem ser divididas em dois grupos. Quais são eles?1. 

Comente sobre as práticas de segurança:2. 
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Atividade 4 

Atende ao Objetivo 2

Em uma construção civil, Jorge, o engenheiro responsável pelo empreendi-

mento, notou que havia uma árvore no lugar onde deveria ser cavada uma 

fundação para a construção de um edifício. Após consultar os responsáveis 

pelas questões ambientais do empreendimento, Jorge pediu que João, um 

operário da obra, cortasse a tal árvore. 

Infelizmente, João não tinha muita experiência com motosserras e acabou 

causando um acidente horrível, envolvendo duas pessoas: ele mesmo e seu 

colega de trabalho, José.

Agora, João e José estão no hospital e não sabem quando poderão voltar às 

suas atividades normais e seu Jorge, o engenheiro, perdeu o seu emprego e 

está respondendo um processo trabalhista.

Depois de ler essa história, marque, no texto, os possíveis erros cometidos 

nessa construção e responda:

Que norma de segurança está reservada para o equipamento em questão? a) 
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De que maneiras essa norma foi desrespeitada? b) 

Qual é a distância mínima que deve haver entre máquinas e equipamen-c) 

tos? E entre suas partes móveis?

Conclusão 

Nesta aula, você viu como os sistemas de proteção em máquinas e equipa-

mentos são importantes, e, principalmente, que devemos ter cuidado com 

esses equipamentos. Além disso, viu que uma manutenção eficaz poder ser 

extremamente útil, além de ser um sistema de proteção das máquinas e 

equipamentos.

Resumo

Nesta aula podemos ver como é o funcionamento dos sistemas elétricos •	
e mecânicos, como, por exemplo, o sistema de retração, que é o princípio 

de funcionamento do cinto de segurança do carro, e como a proteção 

pode impedir que o trabalhador se acidente, correndo o risco de perder 

um braço ou um dedo.

Foi falado sobre o •	 check-list, que é uma ferramenta de trabalho impor-

tante. Ela pode auxiliar na detecção dos riscos.

As manutenções podem auxiliar na proteção dos trabalhadores no seu •	
ambiente de trabalho. Elas podem ser corretivas, preventivas, preditivas 

ou proativas.

As ferramentas manuais podem ser acionadas por fontes de energia ou •	
simples. Elas também fazem parte do ambiente laboral e devem ter os 

mesmos requisitos de proteção e cuidados para o seu uso.
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Informação sobre a próxima aula 

Na próxima aula, veremos os procedimentos corretos para armazenamento, 

manuseio e transporte de materiais.

Respostas das atividades 

Atividade 1

Um sistema mecânico em geral é composto por massas, molas e amortece-

dores que são interligados entre si para realizar diversos movimentos.

Atividade 2

(F) não deve ser usado nenhum tipo de adorno.

(V)

(F) nem sempre a forma de realizar o trabalho mais rápido é a forma mais 

segura.

(V)

Atividade 3

Podem ser simples, ou seja, que não são acionadas por nenhuma fonte 1. 

elétrica, ou acionadas por fontes elétricas.

As práticas de segurança devem envolver todos os funcionários em trei-2. 

namentos sobre as normas de conhecimento, um bom conhecimento do 

local de trabalho e das máquinas de trabalho e, principalmente, seguir as 

normas de higiene e segurança do trabalho.

Atividade 4

NR12a) 

Falta de treinamento do funcionário para manuseio da motosserra, falta b) 

de equipamento de proteção individual para João e a ausência de medi-

das de segurança quanto aos demais trabalhadores da obra.



Segurança do Trabalhoe-Tec Brasil 124

A distância entre as máquinas deve estar compreendida entre 0,60m a c) 

0,80m e a distância entre as partes móveis das máquinas devem estar 

entre 0,70m a 1,30m, a critério da autoridade em medicina e segurança 

do trabalho.
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