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DESTAQUES 

1. As normas são a base de um trabalho sólido; 

2. Acompanhamento desde a fase de projecto até à entrega ao cliente; 

3. Metodologia definida para um processo técnico de fabrico de qualidade; 

4. O risco está sempre presente em qualquer tipo de actividade por mais pequena que seja; 

5. O futuro da Segurança de Máquinas passará pelo melhoramento dos sistemas de comando. 

 

HIGHLIGHTS 

1. Standards are the basis of a solid work; 

2. Monitoring from the project phase to the delivery to the customer; 

3. Methodology defined for a technical process of quality manufacturing; 

4. The risk is always present in any type of activity as small as it is; 

5. The future of machine safety will undergo improved command systems. 
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RESUMO 

Esta dissertação tem como objectivo principal estabelecer uma abordagem para a aplicação de 

conceitos e regras de Segurança de Máquinas numa prensa eléctrica. Apresenta inicialmente uma 

perspetiva geral do enquadramento legal e normativo a nível nacional e internacional, passando 

pela análise de toda a documentação legal existente de forma a garantir uma base sólida para a sua 

aplicação. Além disso, propõe-se decompor o quadro legislativo base da marcação CE das 

máquinas e demonstrar quais os diferentes caminhos e etapas a cumprir em função do tipo de 

máquina a que se aplica e que passos deve seguir o fabricante para que seja aplicada a marcação 

CE de forma correcta, cumprindo toda a base legal inerente ao processo de fabrico. 

A norma ISO 12100:2010 define apreciação de riscos como um processo global que inclui uma 

análise de risco e uma valoração do mesmo, definindo a análise de risco como combinação da 

especificação dos limites da máquina, identificação dos perigos e estimativa de risco, enquanto a 

valoração de risco é definida como julgamento, com base na análise de risco e nos objectivos da 

redução dos riscos se são ou não atingidos. A apreciação de riscos com estes dois métodos distintos 

permitiu chegar a alguns pontos em comum, visto que os principais perigos das prensas se devem 

às partes móveis situadas nas zonas de interacção com o operador, nomeadamente a zona de 

colocação de unidades a testar. Após a aplicação dos métodos escolhidos para a apreciação dos 

riscos, verificou-se que o método simplificado apresenta algumas limitações, pois foca-se 

essencialmente no parâmetro de probabilidade de ocorrência de dano e a gravidade que este pode 

causar no operador. A possibilidade de evitar ou diminuir o dano é extremamente difícil de 

quantificar, pois depende fortemente da sensibilidade do operador e da sua interacção com a 

máquina, tendo sido colocado o pior dos cenários (interacção elevada no ciclo de produção). Como 

tal, o método simplificado não se coaduna com o tipo de avaliação que se pretendia para este 

trabalho. 

Os níveis de risco mais elevados encontram-se nas fases de utilização e manutenção, pois são 

as fases em que os trabalhadores se encontram mais frequentemente expostos às zonas 

perigosas, atingindo altos níveis de risco e que era necessário ter em conta na fase de projecto 

para criar soluções que permitissem eliminar ou reduzir os riscos identificados. De acordo com 

os perigos evidenciados, foram estabelecidas as medidas de segurança mais adequadas a cada 

caso. Contudo, as medidas mais importantes para a segurança do operador foram a 

implementação das barreiras fotoeléctricas que permitem o acesso à zona de operação por parte 

do operador sem que exista o risco de entalamento ou esmagamento a um nível aceitável. 

Palavras chave – Apreciação de Risco, Directivas “Nova Abordagem”, Máquinas, Marcação CE, 

Segurança. 
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ABSTRACT 

The main objective of this dissertation is to establish an approach for the application of machinery 

safety concepts and rules in an electric press. It initially presents a general perspective of the legal 

and normative framework at national and international level, through the analysis of all existing 

legal documentation in order to ensure a solid basis for its application. In addition, it proposes to 

decompose the basic legislative framework of the CE marking of machinery and to demonstrate 

the different paths and steps to be fulfilled according to the type of machine to which it applies 

and which steps must follow the manufacturer to apply the CE marking of Properly, complying 

with the entire legal basis inherent in the manufacturing process. 

The ISO 12100:2010 standard defines risk assessment as a global process that includes risk 

analysis and valuation, defining risk analysis as a combination of machine boundary specification, 

hazard identification and risk estimation, While risk valuation is defined as judgment, based on 

risk analysis and the objectives of risk reduction whether or not they are achieved. The risk 

assessment with these two different methods has allowed us to reach some common points, since 

the main hazards of the presses are due to the moving parts located in the interaction zones with 

the operator, namely the area of placement of units to Test. After the application of the methods 

chosen for the assessment of the risks, it was found that the simplified method has some 

limitations, because it focuses essentially on the probability parameter of occurrence of damage 

and the severity that it can cause in Operator. The possibility of avoiding or decreasing the damage 

is extremely difficult to quantify, because it depends heavily on the operator's sensitivity and its 

interaction with the machine, with the worst of the scenarios being placed (high interaction in the 

production cycle). As such, the simplified method is not consistent with the type of evaluation that 

was intended for this work. 

The higher risk levels are in the phases of use and maintenance, because they are the phases where 

workers are most often exposed to hazardous areas, achieving high levels of risk and that it was 

necessary to take into account in the phase of Project to create solutions that would allow the 

elimination or reduction of identified risks. According to the dangers evidenced, the most 

appropriate safety measures were established for each case and can be consulted in Apendix for a 

better understanding. However, the most important measures for the safety of the operator were 

the implementation of the photoelectric barriers that allow access to the operating zone by the 

operator without the risk of slopping or crushing at an acceptable level. 

Keywords: Risk assessment, “New Approach” Directives, Machinery, CE marking, Safety. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Justificação do trabalho 

Segundo as últimas estatísticas divulgadas pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

morrem anualmente cerca de 2,8 milhões de trabalhadores devido a doenças relacionadas ao 

trabalho e acidentes ocupacionais, sendo 2,4 milhões destas mortes devidas a doenças relacionadas 

com o trabalho, representando cerca de 86,3%, enquanto que 13,7% dessas ocorrências (mais de 

380 mil) resultam de acidentes ocupacionais (OIT, 2018). A cada quatro segundos e meio, um 

trabalhador na UE tem um acidente que o força a permanecer em casa, pelo menos, três dias úteis. 

O número de acidentes de trabalho que resultam em três ou mais dias de ausência por doença é 

muito elevado, excedendo 7 milhões por ano. (OIT, 2018) 

Em tempos difíceis do ponto de vista económico, é importante reconhecer que uma Saúde e 

Segurança no Trabalho (SST) deficiente custa dinheiro. Mais ainda, diversos estudos de caso 

mostram que existe uma relação directa entre uma boa gestão da SST na empresa e a melhoria do 

desempenho e da rentabilidade (OSHA, 2017). A negligência da SST leva a que todos fiquem a 

perder, desde os trabalhadores a nível individual até aos sistemas nacionais de saúde. Contudo, 

isto significa que todos podem beneficiar de melhores políticas e práticas e os países que possuem 

sistemas deficientes de SST acabam por despender recursos consideráveis com lesões e doenças 

evitáveis. Uma estratégia nacional forte gera inúmeros benefícios, tais como (OSHA, 2017): 

✓ Mais produtividade graças a menos tempo de ausência por motivo de doença; 

✓ Menos despesas de saúde; 

✓ Manter no ativo os trabalhadores mais velhos; 

✓ Promover tecnologias e métodos de trabalho mais eficientes; 

✓ Reduzir o número de pessoas obrigadas a reduzir as suas horas de trabalho para tomar conta 

de um familiar. 

As empresas com padrões mais elevados em matéria de SST são mais bem-sucedidas e mais 

sustentáveis. Um estudo da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho avança que, 

por cada euro investido em SST, existe um retorno de 2,20€, e que a relação custo-benefício do 

reforço da SST é favorável. Os benefícios económicos para as empresas de uma boa SST são 

significativos, pois trazem, para dar apenas alguns exemplos, aumento da produtividade e, 

consequentemente, redução do absentismo e indemnizações, além de cumprir com os requisitos 

legais estabelecidos. A prevenção torna-se, portanto, fulcral para a redução de custos e aumento 

de produtividade e satisfação da empresa e dos trabalhadores. (OSHA, 2017) 

A Constituição da República Portuguesa estabelece, nas alíneas nº 1 e 2 do seu artigo 59º, que 

todos os trabalhadores têm o direito inequívoco à prestação de trabalho em condições de saúde e 

segurança, sendo da competência do Estado assegurar que essas condições são cumpridas. A nível 

nacional, a aplicação das condições de SST, consagradas em vários diplomas, principalmente no 

Código do Trabalho  regido Lei nº 7/2009, de 12 de Fevereiro, constitui obrigação legal do 

empregador, ficando este sujeito a inspecções e fiscalizações por parte do Estado quanto ao seu 
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cumprimento. Esta intervenção do Estado deve-se ao facto de os valores de SST serem 

reconhecidos pela lei como direitos objectivos dos trabalhadores, sejam do sector público ou 

privado. Assim, como descreve o art. 59º da Constituição, além do que já foi referido 

anteriormente, cabe ao Estado “garantir a especial protecção do trabalho das mulheres durante a 

gravidez e o parto, assim como o trabalho de menores, dos diminuídos e dos que desempenham 

actividades particularmente violentas ou em condições insalubres, tóxicas ou perigosas, (Busto, et 

al., 2005) 

Estas linhas orientadoras e programáticas contidas na Lei fundamental do Estado Português foram 

desenvolvidas pela Lei nº 102/2009, de 10 de Setembro, frisando a fulcral preocupação em 

prevenir na fonte ou reduzir todos os factores potencialmente geradores de risco de acidente de 

trabalho ou de doença profissional, tendo sido transposta para legislação nacional da Directiva n.º 

89/391/CEE, do Conselho, de 12 de Junho, alterada pela Directiva n.º 2007/30/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 20 de Junho, geralmente denominada por “Directiva-Quadro”, relativa 

à aplicação de medidas destinadas a promover a melhoria da saúde e segurança dos trabalhadores. 

Um aspecto importante e relevante para o trabalho em questão prende-se com a segurança das 

máquinas e equipamentos de trabalho, temática referente ao exposto no art. 13º, onde exige que 

todas as máquinas estejam em conformidade com os requisitos de segurança e saúde aplicáveis 

para que a interacção com o homem seja efectuada de maneira segura. 

As «prescrições mínimas» relativas às condições de trabalho e à utilização de certas categorias de 

materiais e equipamentos nos locais de trabalho, são fixadas por meio de Diretivas tendo por base 

o artigo 153.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (antes artigo 137.º do Tratado 

CE), e destinam-se a promover uma harmonização social, permitindo que cada país membro 

introduza regulamentação com exigências de nível superior às prescrições mínimas de segurança 

e saúde. (ACT, 2013) 

A Directiva Máquinas e a Directiva Equipamentos de Trabalho, regidas pela Directiva 2006/42/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio de 2006 e Directiva 2009/104/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Setembro de 2009, respectivamente, surgem para que 

seja dado o cumprimento dos requisitos de segurança, tendo vindo a primeira fornecer os requisitos 

necessários a utilizar durante as diversas fases de concepção e fabrico das máquinas de forma a 

cumprir as questões de segurança e saúde, enquanto que a segunda é publicada como forma de 

complemento no que diz respeito à utilização segura das máquinas, sendo da responsabilidade do 

empregador/utilizador final a sua aplicação e obrigação de identificar os perigos que estejam 

associados a cada equipamento e avaliar os riscos relacionados com a sua utilização concreta e em 

contexto de real de trabalho. 

A importância da aplicação de sistemas de segurança em prensas deste género, deve-se ao facto 

de serem um dos tipos de máquinas mais perigosas utilizadas na indústria, sendo o esmagamento 

e a amputação um dos principais tipos de lesão causados por acidentes de trabalho com estes 

equipamentos, levando a uma considerável exigência dos fabricantes em tentar cumprir a 

legislação aplicável. 
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1.2 Organização da Dissertação 

 No capítulo 1 introduz-se a importância do tema, os objetivos, a estrutura da dissertação. No 

capítulo 2 analisa-se o enquadramento legal aplicável à temática, abordando também conceitos 

relacionados com os perigos e medidas de protecção aplicáveis, expondo-se diversas directivas, 

normas e legislação nacional aplicáveis à Segurança de Máquinas e a apresentação da empresa 

Controlar que desenvolve a máquina em estudo. O capítulo 3 contém as metodologias da 

apreciação de risco que se desenvolveram para a aplicação dos conceitos e regras definidas para a 

máquina desenvolvida. No capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos e medidas impostas 

na máquina, cumprindo com os requisitos aplicáveis pela Directiva Máquinas. Por fim, no capítulo 

5 são discutidos os resultados obtidos, comparando-se as metodologias aplicadas e no capítulo 6 

são apresentadas as conclusões do trabalho desenvolvido, deixando-se uma perspectiva de futuro 

para os próximos trabalhos. 

Uma breve nota final avalia o grau de concretização dos objetivos fixados inicialmente, dando 

destaque à perspetiva do fabricante, sempre presente no desenvolvimento da metodologia. Face à 

grande dinâmica regulamentar da UE é realçado o interesse em manter atualizada a metodologia 

exposta. 

1.3 Objectivos 

Esta dissertação tem como orientação principal estabelecer uma abordagem para a aplicação de 

conceitos e regras de Segurança de Máquinas numa prensa eléctrica. Apresenta inicialmente uma 

perspetiva geral do enquadramento legal e normativo a nível nacional e internacional, passando 

pela análise de toda a documentação legal existente de forma a garantir uma base sólida para a sua 

aplicação. Além disso, propõe-se decompor o quadro legislativo base da marcação CE das 

máquinas e demonstrar quais os diferentes caminhos e etapas a cumprir em função do tipo de 

máquina a que se aplica e que passos deve seguir o fabricante para que seja aplicada a marcação 

CE de forma correcta, cumprindo toda a base legal inerente ao processo de fabrico. 

Além da base legal a aplicar, é importante também efectuar uma apreciação de risco à máquina e 

aplicar a melhor solução possível para eliminar e/ou reduzir os riscos que possam existir para o 

trabalhador, sendo este apenas um pequeno processo que poderá fazer a diferença entre uma 

máquina segura e uma máquina insegura. 

A consolidação da dissertação efectuar-se-á com a aplicação dos conceitos e regras numa prensa 

eléctrica construída pela Controlar Electrónica e Sistemas, SA. 
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2 CONCEITOS GERAIS 

2.1 Apresentação da entidade 

A presente dissertação, tal como foi referido anteriormente, foi realizada na Controlar Electrónica 

e Sistemas, SA, com localização na zona industrial de Alfena, junto à A41, numa área de grande 

influência industrial do concelho de Valongo. A empresa foi criada em 1995, iniciando a sua 

actividade na Corujeira (Porto) com cerca de 10 funcionários. Em 2009, mudou-se para o Centro 

Empresarial de Alfena, tal como demonstra a Figura 1, devido à constante evolução do mercado e 

necessidade de crescimento, o que obrigou a empresa a aumentar as suas instalações, dispondo 

actualmente de quatro pavilhões com áreas de negócio bem identificadas. O seu crescimento e 

desenvolvimento tem sido feito de forma sustentada e adaptada às necessidades dos seus clientes. 

 

Figura 1 - Localização da empresa 

A empresa dedica-se ao desenvolvimento de hardware e software para a indústria, com grande 

vocação na indústria de componentes eléctricos para automóvel e um grande know-how em 

automação industrial, desenvolvimento de sistemas de teste funcional e de qualidade para 

dispositivos eletrónicos. Possui, de momento, três unidades de negócio distintas, estando 

referenciadas na Figura 2, e cada uma delas já com um significativo portfólio de produtos e 

serviços com referências a nível mundial nas mais conhecidas empresas multinacionais. 

 
Figura 2 - Áreas de negócio da empresa 

Nos últimos anos, a empresa tem vindo a crescer e expandir-se quer a nível nacional quer 

internacional, com novos produtos e serviços sempre com excelente qualidade, nível de inovação 

e preço competitivo. 
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2.2 Conceitos básicos de ordem técnica e/ou científica 

2.2.1 Conceito de máquina 

A nova abordagem europeia em matéria de harmonização técnica associa complementarmente 

diretivas e normas como forma de garantir em todos os países da UE os mesmos objetivos em 

matéria de segurança a observar na concepção, fabrico e comercialização de máquinas e de outros 

produtos, para assim harmonizar as exigências técnicas neste domínio, eliminando também 

entraves à livre circulação de bens. Assim, a harmonização legal é limitada à adoção, por via de 

diretivas estabelecidas nos termos do artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia (antes artigo 95.º do Tratado CE), de «requisitos essenciais» de segurança, às quais 

devem obedecer os produtos colocados no mercado único comunitário. A observância de normas 

harmonizadas permite presumir a sua conformidade com os «requisitos essenciais» de segurança 

previstos nas diretivas (ACT, 2013). 

Estas filosofias de harmonização de exigências ao nível comunitário levam às questões da 

segurança de máquinas e de equipamentos de trabalho quer ao nível da concepção, fabrico e 

comercialização de máquinas, quer ao nível da sua utilização como equipamentos de trabalho nos 

locais de trabalho. O termo máquina, normalmente, é associado pela maioria como um 

equipamento utilizado para realizar uma dada tarefa. Contudo, a definição de máquina não é assim 

tão básica, visto que compreende outras características importantes que fazem a diferença entre 

um equipamento ser ou não considerado uma máquina.  

A Directiva Máquinas (Directiva 2006/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 

Maio) estabelece o conceito legal de máquina, tendo sido transposta para a legislação portuguesa 

pelo Decreto-Lei n.º 103/2008, de 24 de Junho, e define que uma máquina pode ser: 

✓ O conjunto, equipado ou destinado a ser equipado com um sistema de accionamento 

diferente da força humana ou animal directamente aplicada, composto por peças ou 

componentes ligados entre si, dos quais pelo menos um é móvel, reunidos de forma 

solidária com vista a uma aplicação definida; 

✓ O conjunto referido na subalínea anterior a que faltam apenas elementos de ligação ao local 

de utilização ou de conexão com as fontes de energia e de movimento; 

✓ O conjunto referido nos pontos 1) e 2) pronto para ser instalado, que só pode funcionar no 

estado em que se encontra após montagem num veículo ou instalação num edifício ou numa 

construção; 

✓ O conjunto de máquinas referido nos pontos 1), 2) e 3) e/ou quase -máquinas referidas no 

ponto 6) que, para a obtenção de um mesmo resultado, estão dispostas e são comandadas 

de modo a serem solidárias no seu funcionamento; 

✓ O conjunto de peças ou de componentes ligados entre si, dos quais pelo menos um é móvel, 

reunidos de forma solidária com vista a elevarem cargas, cuja única fonte de energia é a 

força humana aplicada directamente; 
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✓ O conjunto quase–máquina que quase constitui uma máquina, mas que não pode assegurar 

por si só uma aplicação específica, como é o caso de um sistema de accionamento e que se 

destina a ser exclusivamente incorporado ou montado noutras máquinas ou noutras quase 

–máquinas ou equipamentos com vista à constituição de uma máquina. 

De acordo com esta definição, apenas os equipamentos que cumpram, pelo menos, um dos pontos 

mencionados pode ser considerado máquina. 

Existe ainda outra definição na norma IEC 62061:2005 que acrescenta à definição anterior que o 

termo máquina é também um conjunto de máquinas que, a fim de contribuir para uma mesmo fim, 

são organizadas e comandadas de modo solidário durante a respectiva operação (ACT, 2013). 

2.2.2 Conceito de acidente de trabalho 

O conceito de acidente de trabalho varia de autor para autor. Eis alguns exemplos transcritos de 

Stranks (Stranks, 2002): 

✓ Um acontecimento não planeado e não controlado através do qual a acção ou a reacção de 

um objecto, substância, pessoa ou radiação, resulta em dano pessoal ou probabilidade de 

tal ocorrência (H. W. Heinrich); 

✓ Um acontecimento não intencional ou não planeado que pode ou não resultar em lesões 

corporais, danos materiais, paralisação do processo de trabalho, ou qualquer combinação 

destas condições sob tais circunstâncias em que o prejuízo pessoal possa resultar (Frank 

Bird); 

✓ Um acontecimento inesperado não planeado numa sequência de eventos que ocorre através 

de uma combinação de causas, resultando em danos físicos (lesões ou doenças) num 

indivíduo, danos materiais, interrupção de negócios ou qualquer combinação destes efeitos 

(Health and Safety Unit, University of Aston in Birmingham). 

A Lei n.º 98/2009, de 4 de Setembro, regulamenta o regime de reparações de acidentes de trabalho 

e de doenças profissionais, incluindo a reabilitação e reintegração profissionais, nos termos do 

artigo 284.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro e suas 

alterações. 

Segundo o n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 98/2009, de 4 de Setembro, é acidente de trabalho aquele 

que se verifique no local e tempo de trabalho e produza directa ou indirectamente lesão corporal, 

perturbação funcional ou doença de que resulte redução na capacidade de trabalho ou de ganho ou 

a morte. 

Contudo, a Lei admite algumas extensões deste conceito, considerando, também, como acidentes 

de trabalho certos acidentes ocorridos fora do local ou tempo de trabalho e na ida para o local de 

trabalho ou no regresso deste. 
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2.3 Enquadramento Legal e Normativo 

A segurança de máquinas é atualmente regulada pela Diretiva Máquinas que estabelece o conjunto 

de regras reguladoras de mercado que têm como destinatários os respetivos fabricantes e 

comerciantes, privilegiando a integração de segurança no projeto e apoiando-se em especificações 

técnicas reconhecidas, as normas harmonizadas. Estas estabelecem as exigências essenciais de 

segurança que devem ser respeitadas nas legislações e práticas administrativas dos Estados 

membros e funcionam como garantia da livre circulação de mercadorias no espaço económico 

europeu (EEE).  

A segurança na utilização de equipamentos de trabalho, pelos trabalhadores, nos locais de trabalho, 

é regulada pela Diretiva Equipamentos de Trabalho, a qual estabelece o conjunto de regras 

reguladoras da segurança no trabalho com esses equipamentos que têm como destinatários os 

empregadores. Tais regras estabelecem as prescrições mínimas de segurança e de saúde que devem 

ser respeitadas nas legislações e práticas administrativas dos Estados membros, destinadas a 

promover a melhoria das condições de trabalho a fim de assegurar um melhor nível de proteção 

da segurança e saúde dos trabalhadores.  

Na prática, isto significa que:  

✓ As exigências essenciais de segurança das máquinas (Diretiva Máquinas) estabelecidas nos 

Estados membros visam a livre circulação e comercialização de máquinas (cariz 

económico), e não podem ser mais exigentes que a legislação europeia;  

✓ As prescrições mínimas de segurança e saúde na utilização de equipamentos de trabalho 

(que incluem as máquinas - Diretiva Equipamentos de Trabalho), estabelecidas nos Estados 

membros visam a regulação das condições de trabalho (cariz social) e não podem ser menos 

exigentes que a legislação europeia.  

Estas duas áreas da legislação europeia estão transpostas para a legislação nacional através dos 

seguintes diplomas:  

✓ Segurança de máquinas: Decreto-Lei n.º 103/2008, de 24 de junho;  

✓ Segurança de equipamentos de trabalho: Decreto-Lei n.º 50/2005, de 25 de fevereiro. 

De forma a disciplinar a atividade de comercialização de máquinas usadas no nosso país, foi 

publicado o Decreto-Lei n.º 214/95, de 18 de agosto que, em conjunto com a Portaria n.º 172/2000, 

de 23 de março, define os requisitos a que deve obedecer a referida atividade económica, no 

sentido de assegurar a segurança dos utilizadores de máquinas usadas, e tomando como base os 

diplomas atrás mencionados. Apesar da fiscalização do cumprimento do disposto no referido 

diploma não ser da competência da ACT, a sua aplicação é importante em termos preventivos, 

dada a relevância das exigências estabelecidas no Decreto-Lei n.º 214/95, de 18 de agosto, 

relativamente a máquinas usadas ou recondicionadas de especial perigosidade (referidas na 

Portaria n.º 172/2000, de 23 de março): inspeção por um Organismo Notificado; declaração de 

venda do cedente; manual de instruções em português (ACT, 2013). 
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Na Tabela 1 encontram-se listados os diplomas nacionais e o seu âmbito de aplicação, assim como 

as responsabilidades, obrigações, a data de aplicação do diploma e quais as entidades competentes 

para a fiscalização da legislação aplicável. 

Tabela 1 - Legislação nacional de segurança de máquinas 

Diplomas Âmbito Responsáveis Obrigações 
Data de 

aplicação 

Entidades 

competentes 

Decreto-Lei 

nº 103/2008, 

de 24 de 

Junho 

Colocação 

no 

mercado e 

a entrada 

em 

serviço de 

máquinas 

e quase 

máquinas 

Fabricante ou 

mandatário ou 

utilizador no 

caso de fabrico 

de máquinas 

para utilização 

própria 

Requisitos essenciais de saúde e segurança: 

✓ Gerais, e complementares; 

✓ Para determinadas categorias de máquinas; 

✓ Para limitar os perigos associados à 

mobilidade das máquinas; 

✓ Para limitar os perigos associados a 

operações de elevação; 

✓ Para as máquinas destinadas a ser utilizadas 

em trabalhos subterrâneos; 

✓ Para as máquinas que apresentem perigos 

específicos devido a operações de elevação 

de pessoas. 

29/12/2009 

Autoridade 

para as 

Condições do 

Trabalho 

 

Entidades 

competentes 

do Ministério 

da Economia 

Decreto-Lei 

n.º 50/2005, 

de 25 de 

fevereiro 

Utilização 

de 

equipame

ntos de 

trabalho 

Empregador 

Prescrições mínimas de segurança e saúde: 

✓ Obrigações gerais; 

✓ Informação, formação, participação e 

consulta; 

30/09/1993 

Autoridade 

para as 

Condições do 

Trabalho 

✓ Obrigação de tomar em consideração os 

princípios ergonómicos; 

✓ Verificações; 

14/06/1999 

✓ Requisitos mínimos gerais; 

01/01/1997 

- 

equipament

os antes de 

30/09/1993 

✓ Requisitos mínimos complementares dos 

equipamentos móveis e de elevação de 

cargas; 

08/12/2002 

- 

equipament

os antes de 

08/12/1998 

✓ Regras de utilização para a utilização de 

equipamentos: 

o Em geral; 

o Móveis; 

o Elevação de cargas; 

o Destinados a trabalhos temporários em 

altura. 

14/06/1999 

 

31/12/2005 

Decreto-Lei 

n.º 214/95, de 

18 de agosto 

 

Portaria n.º 

172/2000, de 

23 de março 

Comercial

ização de 

máquinas 

usadas 

Comerciantes no 

exercício da sua 

atividade 

comercial 

✓ Máquinas usadas de especial perigosidade 

devem ser acompanhadas de: 

o Manual de instruções; 

o Certificado emitido por organismo 

notificado; 

o Declaração do cedente. 

24/03/2000 

Entidades 

competentes 

do Ministério 

da Economia 

A Diretiva Máquinas é uma diretiva estabelecida nos termos da «Nova Abordagem» à 

harmonização técnica e à normalização, que estabelece os seguintes princípios:  

✓ A harmonização legislativa está limitada à adoção dos requisitos essenciais a que devem 

obedecer os produtos colocados no mercado para que possam beneficiar da livre circulação 

no Espaço Económico Europeu;  

✓ As especificações técnicas dos produtos conformes com os requisitos essenciais de 

segurança e saúde fixados pelas diretivas, serão estabelecidas em normas harmonizadas;  

✓ Os produtos fabricados em conformidade com as normas harmonizadas beneficiam da 

presunção de conformidade com os requisitos essenciais correspondentes.  
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A Figura 3 demonstra o caminho a seguir na disponibilização das máquinas no mercado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Aplicação da Directiva Máquinas 

A Diretiva Máquinas aplica-se às máquinas (incluindo os equipamentos intermutáveis, 

componentes de segurança, acessórios de elevação, corrente, cabos e correias, dispositivos 

amovíveis de transmissão mecânica) e às quase-máquinas, estabelecendo um conjunto de 

requisitos essenciais de segurança e saúde ligados principalmente aos utilizadores e às pessoas que 

se encontram na proximidade das máquinas. Determina também os requisitos a que devem 

obedecer os componentes de segurança, de forma a facilitar ao empregador a tarefa de colocar as 

máquinas em uso, em conformidade com as prescrições mínimas de segurança e saúde da Diretiva 

Equipamentos de Trabalho.  

Para a colocação de máquinas no mercado comunitário, pela primeira vez, existe um conjunto de 

operações que permitem transferir a propriedade da máquina, ou o direito pela sua utilização, do 

fabricante ao primeiro utilizador final, sendo este conceito diferenciado do conceito de venda, pois 

a colocação no mercado consiste na disponibilização do produto, em termos físicos, 

independentemente dos aspetos jurídicos que qualifiquem o acto de cessão (seja por empréstimo, 

oferta, venda ou aluguer). O acto final de colocação no mercado consiste na emissão pelo 

fabricante da declaração de conformidade e na aposição da marcação «CE» na máquina. No caso 

da venda a um consumidor privado, a Diretiva aplica-se a partir do momento da colocação no 

mercado. Este conceito aplica-se nos casos em que existem operações de instalação ou de 

Máquina disponibilizada ao utilizador final a funcionar? 

Equipamento cuja 

utilização depende de 

montagem ou instalação 

Equipamento fabricado para 

utilização própria 

Sim Não 

Aplicação da Directiva a 

partir do momento de 

colocação no mercado 

Aplicação da Directiva a 

partir do momento da 

entrada em serviço 
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montagem antes da disponibilização da máquina e também no caso do fabrico de uma máquina 

para utilização própria, de forma a evitar que os utilizadores recorram a equipamentos de fabrico 

próprio, mas menos seguros do que os disponíveis no mercado.  

Os procedimentos genéricos de certificação de conformidade com as disposições da Diretiva, no 

caso de máquinas, equipamentos intermutáveis e componentes de segurança, consistem na 

constituição do processo técnico de fabrico (PTF), emissão da declaração de conformidade, e, 

somente para máquinas e equipamentos intermutáveis, a aposição da marcação «CE».  

No Anexo IV do Decreto-Lei nº 103/2008, de 24 de junho, existem das seguintes particularidades 

na emissão da declaração «CE» de conformidade de máquinas e componentes de segurança: as 

declarações de conformidade de máquinas sujeitas a exame «CE» de tipo ou em que exista um 

sistema de garantia de qualidade total devem identificar o organismo notificado responsável, 

estando evidenciado o processo na Figura 4. 

 

 

 

Figura 4 - Processo de certificação de conformidade 

Máquinas + 

PTF + 

Manual de 

Instruções 
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Anexo IV? 
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fabrico interno 
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(anexo X) 

Exame CE de 

tipo (anexo IX) 
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garantia de 
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(anexo X) 
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A certificação de conformidade é da responsabilidade do fabricante ou do seu mandatário 

estabelecido no Espaço Económico Europeu (EEE). No caso da importação direta de uma máquina 

de um país terceiro, cabe ao utilizador-importador esta responsabilidade, devendo para isso possuir 

elementos suficientes para garantir a conformidade da máquina e proceder à emissão da declaração 

de conformidade e afixação da marcação «CE» (ACT, 2013). 

Contudo, a Directiva Máquinas não é a única que o fabricante deve cumprir para que a máquina 

seja considerada segura e cumpra com todos os pressuspostos para obter a marcação CE, existindo 

duas Directivas igualmente importantes como a Directiva Baixa Tensão e a Directiva de 

Compatibilidade Electromagnética, apresentadas em seguida de forma resumida e por ordem 

descrita. 

De forma a fazer face aos obstáculos técnicos no comércio do setor eletrotécnico, o Conselho 

Europeu, adotou uma Diretiva específica, a Diretiva 73/23/CEE de 19 de fevereiro de 1973, tendo 

sido substituída mais tarde pela Diretiva 2006/95/CE de 12 de Dezembro de 2006 e, 

posteriormente pela Directiva 2014/35/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de 

Fevereiro de 2014 que aborda a harmonização das legislações dos Estados-Membros no domínio 

do material eléctrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão (tensão nominal 

compreendida entre 50V e 1000V em corrente alternada ou entre 75V e 1500V em corrente 

contínua). Foi transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto-Lei 21/2017, de 21 de 

fevereiro, revogando o anterior Decreto-Lei n.º 6/2008, de 10 de Janeiro (IPQ). 

Os requisitos de segurança previstos no Artigo 2º estão diretamente relacionados com o Anexo I, 

o qual menciona os seguintes elementos: marca CE, perigos a ter em conta (por contacto, calor, 

descargas ou radiações, diretas ou indiretas, riscos de natureza não elétrica, isolamento, etc.), 

influências exteriores sobre o material que devem ser avaliadas e, por fim, as condições previstas 

de sobrecarga. A conformidade com os requisitos de segurança essenciais tem de estar de acordo 

com o Módulo A relativo ao controlo interno da produção, estando os procedimentos especificados 

no Anexo IV da Directiva. 

Os pontos fulcrais da Directiva de Baixa Tensão como a localização e a informação podem ser 

consultados na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Resumo da Directiva de Baixa Tensão. (IPQ) 

Âmbito Artigo 1º 

Para efeitos da presente diretiva, entende-se por «material elétrico» todo o material elétrico 

destinado a ser utilizado sob uma tensão nominal compreendida entre 50 e 1.000 V para 

corrente alterna, e entre 75 e 1 500 V para corrente contínua, com exceção dos materiais e 

fenómenos referidos no Anexo II. 

Excepções Anexo II 

Equipamento elétrico destinado a ser utilizado numa atmosfera explosiva; 

Equipamento elétrico para radiologia e para medicina; 

Partes elétricas dos elevadores e monta-cargas; 

Contadores elétricos; 

Fichas e tomadas para uso doméstico; 

Dispositivos de alimentação de vedações eletrificadas; 

Perturbações radioelétricas; 

Material elétrico especializado, para utilização em navios ou aeronaves e nos caminhos-de-

ferro, que satisfaça as regras de segurança estabelecidas pelos organismos internacionais 

de que os Estados-Membros façam parte; 

Kits de avaliação fabricados por medida, destinados a profissionais, para uso exclusivo em 

instalações de investigação e desenvolvimento. 

Requisitos 

de segurança 
Artigo 2º 

Material elétrico não pode de ser colocado no mercado senão quando construído de acordo 

com as regras da arte em matéria de segurança em vigor na UE, de modo a não 

comprometer a segurança de pessoas, animais domésticos e bens. O Anexo I resume os 

principais elementos dos objetivos de segurança referidos anteriormente. 

A Diretiva 2014/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, 

designada usualmente por Diretiva Compatibilidade Eletromagnética (Directiva de 

Compatibilidade Electromagnética), teve origem na Diretiva 89/336/CEE, de 3 de maio de 1989, 

é uma diretiva mais focada no desempenho do que na segurança, apesar de ter várias implicações 

na segurança dos equipamentos, tendo sido ransposta para o direito interno através do Decreto-Lei 

n.º 31/2017, de 22 de março. As emissões eletromagnéticas, juntamente com a imunidade do 

equipamento elétrico, são os pontos abordados tendo em vista garantir que a utilização do 

equipamento em causa não interfere nas emissões de rádio e de telecomunicações, assim como 

com outros equipamentos. Também é discutida a determinação da imunidade dos equipamentos a 

esse tipo de interferências. A Diretiva 2014/30/UE divide os equipamentos em duas classes com 

regimes diferentes de aplicação: 

✓ Aparelhos 

✓ Instalações Fixas 

Dependendo do tipo de equipamento a estudar, os procedimentos a cumprir são diferentes. Para 

começar, é necessário saber distinguir aparelhos de instalações fixas, através das definições 

relevantes constantes no Artigo 2º da Diretiva. 

As instalações fixas não são sujeitas a uma avaliação de conformidade com os requisitos essenciais 

da Diretiva, pelo que não necessitam da afixação da marcação CE. A avaliação de conformidade 

de um aparelho é descrita através de três procedimentos, que diferem do tipo de aparelho.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0030&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0030&from=PT
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O primeiro procedimento é aplicável aos transmissores de rádio que não são abrangidos pela 

Diretiva 1999/5/CE, de 9 de março de 1999, fazendo-se a avaliação de conformidade através do 

módulo B, seguido do Módulo C, no qual se prescreve um Exame de Tipo seguido de uma 

declaração CE de conformidade. 

Para os restantes aparelhos existem duas opções: 

✓ A primeira será a de optar pelo Anexo II que descreve o controlo interno de fabrico 

(Módulo A) que é válido caso exista a utilização integral de normas harmonizadas. Deve 

ser confirmado o cumprimento dos requisitos através de medições para verificar a 

compatibilidade eletromagnética, 

✓ A segunda opção está descrita no Anexo III desta diretiva, que é semelhante à opção 

anterior mas com procedimentos adicionais, dependendo das normas harmonizadas 

utilizadas. Neste caso é necessário validar o dossiê técnico através de um organismo 

notificado para que fique garantida a conformidade. 

Os pontos fulcrais da aplicação desta Directiva podem ser consultados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Resumo da Directiva de Baixa Tensão. (IPQ) 

Âmbito 
Ponto 1 do 

Artigo 1º 

A presente diretiva regulamenta a compatibilidade eletromagnética dos 

equipamentos e tem como objetivo assegurar o funcionamento do mercado interno, 

exigindo que os equipamentos cumpram um nível adequado de compatibilidade 

eletromagnética. A presente diretiva é aplicável ao equipamento definido no Artigo 

2º. 

Excepções 
Ponto 2 do 

Artigo 1º 

Equipamento abrangido pela Diretiva 1999/5/CE; 

Produtos, peças e equipamentos aeronáuticos referidos no Regulamento (CE) n.º 

1592/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Julho de 2002, que 

estabelece regras comuns no domínio da aviação civil e cria a Agência Europeia 

para a Segurança da Aviação; 

Equipamentos de rádio utilizados por radioamadores, na aceção que lhe é dada 

pelos regulamentos de rádio adotados no âmbito da Constituição e da Convenção 

da UIT, exceto se os equipamentos estiverem comercialmente disponíveis. Os 

conjuntos (kits) de componentes a montar por radioamadores e o equipamento 

comercial por eles alterado para sua própria utilização não são considerados 

equipamento comercialmente disponível. 

A presente diretiva não é aplicável aos equipamentos cujas características físicas 

tenham uma natureza intrínseca tal que os mesmos: 

Sejam incapazes de gerar ou contribuir para emissões eletromagnéticas que 

excedam o nível que permite aos equipamentos de rádio e de telecomunicações, 

bem como a outros equipamentos, funcionar da forma prevista; 

Funcionem sem degradação inaceitável na presença de perturbações 

eletromagnéticas normalmente resultantes da sua utilização prevista. 

Requisitos 

de 

segurança 

Anexo II 

As perturbações eletromagnéticas geradas não excedem o nível acima do qual os 

equipamentos de rádio e de telecomunicações ou outros não possam funcionar da 

forma prevista; 

Tenham o nível de imunidade às perturbações eletromagnéticas que é de esperar na 

sua utilização prevista e que lhes permita funcionar sem uma degradação 

inaceitável nessa utilização. 

Requisitos específicos para instalações fixas são referidos no ponto 2. 

deste Anexo. 
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A aplicação das normas harmonizadas confere o cumprimento dos requisitos essenciais de saúde 

e segurança previstos pela Directiva Máquinas. O CEN definiu três tipos de normas harmonizadas 

para a Directiva Máquinas, apresentando uma hierarquia e estando definidas do seguinte modo, 

podendo ser vistas em mais pormenor nas Figuras 5 a 7: 

1) Normas tipo A – são normas gerais de segurança e definem com rigor conceitos fundamentais, 

princípios de concepção e aspectos gerais válidos para todo o tipo de máquinas; 

2) Normas tipo B – são normas de segurança relativas a um grupo e tratam de um aspecto ou de 

um dispositivo condicionador da segurança, aplicáveis a uma gama extensa de máquinas. 

Encontra-se dividida em dois subgrupos: 

a) Normas tipo B1 – são normas que abarcam aspectos particulares da segurança que 

interessam a um determinado número de máquinas, exemplo: distâncias de segurança, 

temperaturas superficiais, etc. 

b) Normas tipo B2 – são normas relativas a dispositivos condicionadores de segurança 

utilizando num grande número de máquinas, exemplo: protectores fixos e móveis, etc. 

3) Normas tipo C – são normas que definem de forma detalhada, prescrições de segurança 

exclusivamente para um tipo de máquina em específico ou um grupo de máquinas em 

particular, exemplo: prensas mecânicas. 

 

Figura 5 – Hierarquia das normas harmonizadas 

 

 
Figura 6 – Hierarquia das normas harmonizadas 
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Figura 7 – Estrutura Normativa e exemplos de normas dos três tipos A, B e C 

 

As normas europeias harmonizadas são elaboradas com o objectivo de serem utilizadas na 

concepção e no fabrico de máquinas novas, não apresentando a mesma eficácia para adequar 

máquinas em serviço aos critérios de conformidade previstos na Directiva Equipamentos de 

Trabalho, relativamente às prescrições mínimas de Segurança e Saúde para a utilização, por parte 

dos trabalhadores, de equipamentos de trabalho, no trabalho (Silveira, 2009). 

Por fim, o acompanhamento da aplicação global da Directiva Máquinas, e a ligação com a 

Comissão Europeia e outros Estados-membros é promovido pela Direcção-Geral das Actividades 

Económicas (DGAE), enquanto a fiscalização do cumprimento da Directiva Máquinas compete à 

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e à Autoridade para as Condições do 

Trabalho (ACT) (Decreto-Lei n.º 103/2008). 

2.4 Principais perigos existentes em máquinas 

As máquinas em geral apresentam grande número de perigos, mas estes podem ser eliminados 

durante a fase de projecto, permitindo obter máquinas com um elevado nível de segurança. O 

primeiro passo a ter em conta para qualquer projecto de segurança de máquinas é identificar os 

perigos e considerar o nível de risco que está presente (Macdonald, 2004). 

(Ridley, et al., 2002) dizem também que um elemento essencial para a utilização segura da 

máquina é a identificação de perigos para que as medidas a ser tomadas possam removê-los antes 

da ocorrência de ferimentos ou danos para a saúde. 

De acordo com a norma ISO 12100:2010, apenas quando os perigos são identificados se pode 

tomar os passos para os eliminar ou reduzir o risco. Assim sendo, uma das fases mais importante 

a nível de segurança de máquinas é identificar os perigos presentes na máquina que pretendemos 

fabricar. O termo perigo pode ser definido como algo com potencial para criar uma situação de 

risco que possa levar a uma lesão ao dano para a saúde. 
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(Macdonald, 2004) estabelece que um perigo é uma característica inerente física ou química que 

tem o potencial para causar danos às pessoas, bens ou o ambiente. No entanto, para a norma ISO 

12100:2010, perigo resume-se apenas a potencial fonte para causar dano. 

O objectivo da identificação dos perigos é produzir uma lista de perigos, que possam levar a 

possíveis cenários de acidente. A identificação dos perigos é um dos passos mais importantes em 

qualquer avaliação de risco. Apenas quando um perigo for definido é que se torna possível tomar 

uma acção para reduzir o risco associado a ele. Os perigos indefinidos podem levar a danos, 

portanto é de importância vital assegurar que a identificação dos perigos deve ser sistemática e o 

mais abrangente possível (ISO 12100:2010). 

Os métodos mais eficazes de identificação de perigos são aqueles que estão estruturados para 

assegurar que todas as fases do ciclo de vida de máquinas, todos os modos de operação, todas as 

funções e todas as tarefas associadas com a máquina são cuidadosamente examinados. Os métodos 

de identificação de perigos podem seguir dois tipos de abordagem: 

✓ A abordagem top-down é aquela que toma como ponto de partida uma lista de verificação 

das potenciais consequências e estabelece o que pode causar danos. Cada item da lista deve 

ser aplicado a todas as fases de utilização da máquina e cada parte/função e/ou tarefa de 

cada vez; 

✓ A abordagem bottom-up começa por examinar todos os perigos e considerar todos os 

possíveis caminhos que possam levar ao dano. A abordagem bottom-up pode ser mais 

abrangente e profunda do que a abordagem top-down mas também pode consumir mais 

tempo. (ISO 12100:2010) 

Sempre que se refere o termo perigo e estejam presentes nessa zona de perigo, pessoas e bens, é 

necessário também falar de risco, visto que ambos estão interligados. Assim, risco pode ser 

definido como fenómeno capaz de causar danos. 

De acordo com o que apresenta (Ridley, et al., 2002), o risco é normalmente definido como a 

combinação da gravidade e da probabilidade de um evento. Por as palavras, quantas vezes pode 

acontecer e quanto mal pode ele fazer. 

Para (Cabral, 2009), risco pressupõe a interacção pessoa/componente do trabalho e, daí definir-se 

como a passibilidade de que um trabalhador sofra um dano provocado pelo trabalho. 

Já (Miguel, 2014), caracteriza risco de duas formas, risco potencial, ao qual está associado um 

determinado conteúdo energético superior ao da resistência da zona do corpo eventualmente 

atingida, e risco efectivo, que resulta da interacção Homem/risco potencial no espaço e no tempo. 

Em resumo, e de acordo com o que foi dito, o risco só existe na presença de um perigo e de uma 

pessoa ou bens podendo este ser quantificado de acordo com a sua gravidade e probabilidade. 

Os perigos das máquinas surgem a partir de um elevado número de fontes - o movimento, a 

energia, arestas afiadas, fontes eléctricas, materiais, agentes físicos e radiações. No entanto, não 

significa que todas as máquinas apresentem em si todos estes perigos, pois cada tipo de máquina 

tem a sua aplicação e função específica. 
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A Tabela 4 apresenta uma lista da maior parte dos perigos e riscos associados às máquinas, 

separados em secções pela sua tipologia. Contudo a lista não é exaustiva nem exclusiva, portanto 

pode sempre haver mais perigos ou riscos do que os mencionados na tabela. Esta é mais uma das 

razões para a importância de uma correcta identificação dos perigos e avaliação dos riscos. 

 

Tabela 4 – Exemplos de perigos associados às máquinas (ISO 12100:2010) 

Tipo ou grupo de perigos Perigos Consequências 

Perigos mecânicos 

× Energia cinética (causada pela aceleração, 

desaceleração, velocidade constante…); 

× Partes angulares; 

× Aproximação de um elemento móvel a uma 

parte fixa; 

× Zonas cortantes; 

× Queda de objectos; 

× Energia armazenada (gravidade, 

reservatórios sob pressão); 

× Altura do solo; 

× Elevada pressão; 

× Movimentos da máquina; 

× Elementos móveis; 

× Elementos rotativos; 

× Acabamento superficial (rugoso ou 

escorregadio); 

× Arestas afiadas; 

× Vácuo; 

× Atropelamento; 

× Esmagamento; 

× Cortes; 

× Entalamento; 

× Arrastamento; 

× Fricção ou abrasão; 

× Impacto; 

× Injecção; 

× Golpe; 

× Deslizamento, 

tropeçamento ou 

× queda; 

× Perfuração; 

× Sufocamento; 

Perigos eléctricos 

× Arco-eléctrico; 

× Fenómenos electromagnéticos; 

× Fenómenos electrostáticos; 

× Partes activas; 

× Distância insuficiente das partes vivas sob 

alta voltagem; 

× Sobrecarga; 

× Partes tornam-se “vivas” sob falha de 

condições; 

× Curto-circuito; 

× Radiação térmica; 

× Queimadura; 

× Efeitos químicos; 

× Efeitos sobre implantes 

médicos; 

× Electrocussão; 

× Queda; 

× Fogo; 

× Projecção de partículas 

incandescentes; 

× Choque; 

Perigos térmicos 

× Explosão; 

× Chama; 

× Materiais e objectos com alta ou baixa 

temperatura; 

× Radiação das fontes de calor; 

× Queimadura; 

× Desidratação; 

× Desconforto; 

× Congelação; 

× Exposição a radiação 

térmica; 

Perigos devido ao 

ruído 

× Fenómenos de cavitação; 

× Sistema de escape; 

× Alta velocidade de escoamento de gás; 

× Processos de fabrico; 

× Partes móveis; 

× Superfícies rugosas; 

× Desequilíbrio das partes rotativas; 

× Assobios pneumáticos; 

× Desconforto; 

× Perda de consciência; 

× Perda de equilíbrio; 

× Permanente perda de 

audição; 

× Stress; 

× Zumbido; 

× Cansaço; 
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× Peças gastas; × Interferência na 

comunicação e sinais 

acústicos;  

Perigos devido às 

vibrações 

× Fenómeno de cavitação; 

× Desalinhamento das partes; 

× Movimento do equipamento; 

× Superfícies desgastadas; 

× Desequilíbrio das partes rotativas; 

× Equipamentos de vibração; 

× Peças gastas; 

× Desconforto; 

× Doença lombar; 

× Desordem neurológica; 

× Desordem osteo- 

articular; 

× Trauma na espinha 

dorsal; 

× Desordem 

cardiovascular; 

Perigos devido à 

radiação 

× Fontes de radiação ionizante; 

× Radiação electromagnética de baixa 

frequência; 

× Radiação óptica (infra-vermelho, visível, 

ultra-violeta, etc); 

× Radiação electromagnética de 

radiofrequência; 

× Queimadura; 

× Lesão dos olhos e pele; 

× Efeitos na capacidade 

reprodutiva; 

× Mutação genética; 

× Dores de cabeça, 

insónia; 

Perigos devido a 

materiais/substâncias 

× Aerossol; 

× Agentes biológicos ou microbiológicos; 

× Combustível; 

× Poeiras; 

× Explosivos; 

× Fibras; 

× Elementos inflamáveis; 

× Fluídos; 

× Fumo; 

× Gás; 

× Névoa; 

× Oxidantes; 

× Dificuldades de 

respiração, sufocação; 

× Cancro; 

× Corrosão; 

× Efeitos na capacidade 

reprodutiva; 

× Explosão; 

× Fogo; 

× Infecções; 

× Mutações; 

× Envenenamento; 

× Sensibilizamento; 

Perigos devido a 

falhas ergonómicas 

× Acessos; 

× Localização e identificação das unidades 

visuais de 

× controlo; 

× Localização ou identificação dos dispositivos 

de controlo; 

× Esforço; 

× Brilho, sombra, efeitos estroboscópicos; 

× Luz existente; 

× Sobrecarga ou baixa carga mental; 

× Postura; 

× Actividade repetitiva; 

× Visibilidade; 

× Desconforto; 

× Fadiga; 

× Desordens músculo-

esqueléticas; 

× Stress; 

× Consequências em erro 

humano; 

Perigos associados ao 

ambiente de utilização 

× Poeira e nevoeiro; 

× Distúrbios electromagnéticos; 

× Raios; 

× Humidade; 

× Poluição; 

× Neve; 

× Temperatura; 

× Água; 

× Vento; 

× Falta de oxigénio. 

× Queimadura; 

× Doença leve; 

× Escorregamento ou 

queda; 

× Sufocamento; 

× Qualquer outra 

consequência do efeito 

causado pelas fontes dos 

perigos da máquina ou 

partes da máquina. 
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2.4.1 Perigos mecânicos 

A nível de máquinas existe um maior número de perigos mecânicos a elas associados do que dos 

restantes tipos de perigos. (Pacheco, 1993), refere que os trabalhadores das máquinas estão mais 

sujeitos a riscos mecânicos do que outros. Uma boa parte dos perigos mecânicos existentes nas 

máquinas está associado às suas partes móveis, que podem apresentar basicamente três tipos de 

movimento, que são: 

✓ O movimento rotativo – este movimento pode ser perigoso e originar ferimentos graves. 

Junções, embraiagens, volantes, fusos e veios horizontais ou verticais são alguns exemplos 

típicos de mecanismos rotativos que podem ser perigosos. Existe perigo adicional quando 

pinos, chavetas, roscas ou parafusos fixos estão expostos nas partes rotativas das máquinas, 

podendo atingir uma pessoa ou ser projectados durante a rotação das mesmas (Stellman, 

2000); 

✓ O movimento alternativo – estes movimentos podem ser de subida e descida ou então de 

ida e volta, podendo um trabalhador ficar ferido devido a projecção de material ou mesmo 

no movimento e essa parte possuir uma aresta não boleada ou até mesmo ficar entalado 

entre uma parte móvel e uma parte fixa (Stellman, 2000). 

Os movimentos referidos anteriormente podem ser encontrados em diversas zonas das máquinas 

como: 

a) Na zona de trabalho ou operação – zona onde é colocada o material e se procede à operação 

a efectuar (moldagem, corte, perfuração, teste, etc.) (Pacheco, 1993). 

b) No sistema de transmissão de energia – componente do sistema mecânico que transmite 

energia a partes da máquina que executam a tarefa desejada, incluindo correntes, volantes, 

correias, conexões de veios, engates, fusos, manivelas ou engrenagens (Stellman, 2000); 

c) Outras partes móveis - partes da máquina que se movem enquanto a máquina está a 

trabalhar, tal como movimento de ida e volta, partes rotativas, movimentos transversais, 

como também mecanismos de alimentação e partes auxiliares da máquina (Stellman, 

2000). 

Os perigos mecânicos devidos à energia armazenada ou energia potencial encontram-se em grande 

parte devido movimento de objectos, circuitos de ar a alta pressão, cilindros pneumáticos, molas 

sob pressão, robôs industriais e máquinas controladas por computador. Outro tipo de perigos 

mecânicos são as arestas afiadas e as ferramentas e/ou os acessórios utilizados nas máquinas 

durante o seu funcionamento, tais como lâminas e discos de corte, as fresas, serras circulares ou 

de fita (Ridley & Pearce, 2006). 

2.4.2 Perigos eléctricos 

A origem do perigo eléctrico pode ocorrer de diversas formas como, por exemplo, partes 

electricamente activas ou tornadas acidentalmente activas, sobrecargas, curto-circuito e arco-

eléctricos, etc. Nas máquinas, o perigo eléctrico encontra-se essencialmente no quadro eléctrico 
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da mesma, pois é aí que está centralizada toda a energia dos comandos que fará a interface entre 

homem-máquina (Pacheco, 1993). 

O risco de contacto com a corrente eléctrica pode ser definido como a probabilidade de circulação 

de uma corrente eléctrica através do corpo humano. A circulação de corrente eléctrica só se dá se 

forem cumpridos os seguintes pontos: 

a) existir um circuito eléctrico; 

b) o circuito estiver fechado ou possa fechar-se; 

c) no circuito existir uma diferença de potencial. 

Além disso, é também necessário: 

a) que o corpo humano seja condutor; 

b) que o corpo humano faça parte do circuito; 

c) que exista, entre os pontos de entrada e de saída da corrente eléctrica no corpo humano, 

uma diferença de potencial maior do que zero (Miguel, 2014). 

As electrizações são consequência quer de contactos directos, contacto directamente com partes 

activas de materiais ou máquinas, ou através de contacto indirecto, contacto com massas ou 

elementos condutores postos acidentalmente sob tensão (Miguel, 2014). 

2.4.3 Perigos térmicos 

A temperatura pode ter efeitos nefásticos sobre as características de resistência dos materiais, 

prejudicar de forma grave e sem possibilidade de recuperação a sua capacidade, podendo trazer 

consequências graves e irreversíveis quer para o material ou até mesmo para o ser humano em 

caso de proximidade e/ou contacto. As superfícies ou pontos quentes das máquinas transmitem 

calor por radiação, convecção e condução, podendo provocar a auto-inflamação de misturas de 

ar/vapores ou até mesmo de fluídos combustíveis existentes nas proximidades, podendo 

desencadear um incêndio. Os efeitos mais comuns dos perigos relacionados com a temperatura 

nos trabalhadores são as queimaduras, adesidratação e o desconforto (Miguel, 2014). 

2.4.4 Ruído como perigo 

O ruído pode definir-se como toda a vibração mecânica estatisticamente aleatória de um meio 

elástico, enquanto que do ponto de vista fisiológico será todo o fenómeno acústico que produz uma 

sensação auditiva desagradável ou incomodativa. Este é reconhecido como um perigo que pode 

causar dificuldades auditivas e é uma causa de incómodo para o trabalho e entre os princiapis 

problemas estão a complicação das trocas de informação, fadiga geral e, em casos extremos, o 

trauma auditivo e as alterações fisiológicas extra-auditivas (entre elas estão as alterações 

cardiovasculares, gástricas ou até mesmo hormonais). As ondas sonoras podem transmitir-se desde 

a fonte ao ouvido, de forma directa através do ar, ou de forma indirecta por condução nos materiais 

como as estruturas sólidas, paredes, pavimentos e tectos, etc. (Miguel, 2014). 
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2.4.5 Vibrações como perigo 

As fontes de vibrações mais comuns são os martelos e as prensas, máquinas mal ajustadas, motores 

a dois tempos, expansão de gases, entre outros, sendo que a resposta do corpo humano a essas 

vibrações depende da sua postura e do seu ponto de aplicação.  

As gamas de frequência de 3 a 6 Hz apresentam um efeito particular de ressonância no tórax-

abdómen e tornam muito difícil um isolamento das vibrações que afectam um individuo de pé ou 

sentado. Um efeito posterior de ressonância surge na região dos 20 aos 30 Hz e é causado pelo 

sistema cabeça-pescoço-ombros. Na região dos 60 aos 90 Hz sentem-se perturbações que sugerem 

ressonâncias do globo ocular, bem como na dos 100 aos 200 Hz devidas ao efeito de ressonância 

no sistema maxilar inferior-crânio (Miguel, 2014). 

A utilização constante de ferramentas manuais, tais como motosserras, ferramentas de rebarbagem, 

martelos pneumáticos, pode causar o chamado Síndrome de Raynaud ou dos “dedos brancos”, 

ocorrendo em frequências de vibração 2-1500 Hz que pode provocar um estreitamento dos vasos 

sanguíneos na mão (Ridley, et al., 2006). 

2.4.6 Radiação como perigo 

As radiações têm aplicações na utilização de máquinas e podem apresentar riscos consideráveis 

para a saúde do trabalhador. Conforme o resultado da sua interacção com a matéria, as radiações 

dividem-se em ionizantes e não ionizantes, tendo as radiações do primeiro grupo, onde se inclui 

os raios alfa, beta e gama, a capacidade de produzir iões, directa ou indirectamente. As radiações 

não ionizantes, que compreendem toda a radiação electromagnética cuja energia por fotão seja 

inferior a 12 electrões-volt, caracterizam-se por não possuir energia suficiente para ionizar os 

átomos ou moléculas com os quais interactuam (Miguel, 2014). 

A radiação ionizante é produzida por diversos equipamentos, sendo que as fontes de radiação mais 

frequentes são os raios X que estão presentes em aparelhos de radiografia, para fins médicos e 

industriais, alguns instrumentos de análise como espectrómetros e difractómetros de raios X e 

ainda em certos aparelhos, tais reguladores de tensão, microscópios electrónicos (Miguel, 2014). 

Este tipo de radiação possui comprimentos de onda abaixo de 10-8 metros, com frequências acima 

de 1014 kHz, podendo causar danos internos às células do corpo e interferir com a formação de 

novas células sanguíneas. Podem originar ainda queimaduras, cataratas e infertilidade, sendo que 

todas estas causas dependem do tempo total de exposição e do limite máximo admissível (Ridley, 

et al., 2006). 

As principais fontes de radiação não ionizante são a radiação ultravioleta, visível e infravermelha 

obtida a partir de radiação solar (responsável pela quase totalidade), aparelhos de soldadura por 

arco, lâmpadas (incandescentes, fluorescentes e de descarga), máquinas de corte por lasers. As 

micro-ondas são obtidas a partir das radiotelecomunicações, de aparelhos de fisioterapia, fornos 

de aquecimento (alimentação, soldadura de plásticos, secagem de papel), fornos de indução, 

aparelhos de esterilização, etc. (Miguel, 2014). 
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As radiações não-ionizantes abrangem uma gama de comprimentos de onda de 10-9 até 105 metros 

com frequências de 1 a 1014 kHz. A radiação obtida a partir de fontes de radiação ultravioleta, 

visível e infravermelha pode criar riscos para a pele e olhos, enquanto as micro-ondas podem 

causar riscos a nível dos tecidos internos do corpo (Ridley, et al., 2006). 

2.4.7 Materiais/substâncias como perigo 

Os materiais ou substâncias utilizadas pelas máquinas podem constituir uma fonte de perigos para 

a saúde dos trabalhadores. Nos materiais e substâncias podem estar presentes perigos mecânicos 

tais como arestas vivas, superfícies rugosas, mas também perigos de ordem química como poeiras, 

fumos, gases, vapores, etc., e que podem ter efeitos na saúde em função da sua classificação: 

tóxico, nocivo, corrosivo, irritante, sensibilizante, cancerígenas, mutagénicas. Os perigos químicos 

podem ter origem a partir de discos abrasivos, processos de soldadura, fluídos sobreaquecidos ou 

então tratamentos químicos. 

2.4.8 Perigos relacionados com a ergonomia 

Os princípios ergonómicos a ter em conta nas máquinas são fundamentais tanto a nível de 

segurança, saúde e bem-estar como a nível de eficiência e cadência produtiva, havendo linhas de 

orientação para que sejam cumpridos alguns princípios da Norma EN 614-1: 2006+A1: 2009. O 

planeamento correcto da máquina em termos ergonómicos podemos eliminar muitos dos vários 

perigos já mencionados como também melhorar o conforto do trabalhador durante o processo 

produtivo. Os perigos ergonómicos na máquina verificam-se nos pontos de interacção homem-

máquina como a existência de monitores, botoneiras, alavancas, assentos e até mesmo ferramentas. 

Estes perigos podem contribuir para riscos físicos a nível músculo-esquelético e a nível 

psicológico, podendo potenciar o erro humano. 

2.4.9 Perigos relacionados com ambiente de trabalho 

O ambiente de trabalho onde a máquina será instalada também poderá constituir um perigo, 

contribuindo para potenciar ainda mais o risco de acidentes. Entre os mais diversos perigos do 

ambiente de trabalho estão a iluminância e o ambiente térmico. 

Uma iluminação adequada é uma condição essencial e importante para a obter de um ambiente de 

trabalho de qualidade. A inobservância deste ponto resulta normalmente em consequências mais 

ou menos gravosas, tais como danos visuais, menor produtividade e aumento do número de 

acidentes. 

A iluminação ideal é a que é proporcionada pela luz natural, no entanto é de difícil aplicabilidade 

havendo necessidade de recorrer complementarmente à luz artificial. A qualidade da iluminação 

artificial de um ambiente de trabalho dependerá fundamentalmente: 

a) da sua adequação ao tipo de actividade prevista; 

b) da limitação do encandeamento; 

c) da distribuição conveniente das lâmpadas; 
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d) da harmonização da cor da luz com as cores predominantes do local (Miguel, 2014). 

Relativamente ao ambiente térmico, é um elemento que contribui directamente para melhores ou 

piores condições de trabalho e também de qualidade de vida. O homem é um animal 

homeotérmico, mantendo a sua temperatura corporal sensivelmente constante na ordem dos 36ºC. 

A energia térmica produzida pelo organismo provem de reacções químicas internas a partir de 

elementos combustíveis orgânicos e é denominada por metabolismo. A manutenção da 

temperatura interna do organismo humano, em ambientes cujas condições térmicas são as mais 

variadas e variáveis, faz-se através do seu aparelho termorregulador, que comanda a redução dos 

ganhos ou o aumento das perdas de calor através de alguns mecanismos de controlo. O corpo 

humano experimenta sensação de conforto térmico quando perde para o ambiente, sem recorrer a 

nenhum mecanismo de termoregulação, o calor produzido pelo metabolismo compatível com a 

sua actividade (Frota, 2006). 

A análise do conforto ou do stress térmico, num posto de trabalho, depende de uma série de 

grandezas físicas e características do ambiente em causa, sendo elas: 

a) a temperatura do ar que intervém na determinação das trocas de calor por convecção ao 

nível Homem; 

b) a humidade do ar que interfere na determinação das trocas de calor por evaporação ao nível 

Homem; 

c) a velocidade do ar que influencia na determinação das trocas de calor por convecção e 

evaporação ao nível do Homem; 

d) o calor radiante que afecta a temperatura corporal, potenciando o conforto ou stress térmico 

(Miguel, 2014). 

Os efeitos resultantes de condições térmicas inadequadas podem ser vários, destacando-se os 

efeitos psicológicos, psicofisiológicos e patológicos no caso de temperauras elevadas e, em 

ambientes térmicos frios, existe possibilidade de termorregulação excessiva ou insuficiente. 

2.5 Medidas de protecção 

Os sistemas de segurança para máquinas devem ser elaborados de forma a permitir uma operação 

segura e sem colocar em risco a saúde dos trabalhadores que operam a máquina ou que possam 

estar próximos da mesma, sendo que a maneira mais eficaz e económica de alcançar esse resultado, 

tal como já foi referido anteriormente, é a incorporação de medidas de segurança na fase de 

projecto inicial da máquina. 

A norma ISO 12100-2:2010 estabelece que as medidas de segurança inerentes ao projecto de são 

o passo mais importante no processo de redução dos riscos, pois as medidas de protecção inerentes 

às características da máquina são mais eficientes. Existem inúmeros casos em que o protector mais 

bem concebido para a máquina falhou, foi violado ou as informações para uso não foram seguidas. 

Não importa o quanto extensivo ou efectivo é um protector, pois caso ele interfira com o 

funcionamento da máquina, resultando assim numa redução da produtividade, a remoção dessa 

mesma protecção será inevitável, não sendo possível considerar esta protecção adequada. A função 
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de colocar a protecção é proteger o trabalhador contra o uso incorrecto da máquina, embora os 

possíveis perigos decorrentes do uso incorrecto previsto devam ser considerados na apreciação de 

risco. Com uma protecção devidamente projectada incialmente, o trabalhador deve ser capaz de 

trabalhar de uma forma natural e efectiva, não interferindo com o seu ritmo e qualidade de trabalho. 

Nas fases iniciais do projecto, o projectista deve ter em consideração aspectos importantes para o 

desenvolvimento das protecções, nomeadamente: 

a) Realizar uma apreciação inicial dos riscos na fase do projecto para identificar os potenciais 

perigos que, com a mudança no projecto, poderiam ser evitados; 

b) Cumprir exigências legais na concepção e fabrico; 

c) Garantir que os componentes, especialmente aqueles que são comprados, são compatíveis 

com os materiais e outros equipamentos com os quais possam ter contacto; 

d) Sempre que o equipamento de comando for ligado a outros controlos, deve garantir a 

compatibilidade dos sinais e respostas; 

e) Assegurar que, quando entrar em funcionamento, o equipamento não interfere com o 

funcionamento dos equipamentos adjacentes; 

f) As implicações de segurança das possíveis mudanças no uso e do uso indevido do 

equipamento. (Ridley, et al., 2006) 

À medida que o projecto avança, poderão surgir outros factos e o projectista vai ter de solucionar, 

devendo ser prestada particular atenção à forma como a máquina é operada - o que o trabalhador 

deve fazer, ou seja, o método seguro de operação, ao contrário do que o trabalhador quer fazer. A 

existência de movimento é, à partida, um perigo potencial na máquina e cabe ao projectista garantir 

que o maior número de peças móveis perigosas seja mantido dentro da estrutura da máquina, tanto 

quanto possível ou contido por invólucros adequados, para essas peças não serem facilmente 

acessíveis. Ao serem considerados os aspectos de segurança da utilização de uma máquina, o 

projectista necessita de incluir operações como adaptação, remoção de materiais atolados, 

manutenção preventiva, lubrificação, substituição de componentes ou ferramentas ou mesmo a 

limpeza da máquina. O layout definido ou a delimitação da mesma deve ter em conta os princípios 

da ergonomia, tendo em atenção o método normal de funcionamento e com a necessidade do 

trabalhador se mover ao seu redor. O projectista deve estar ciente e estimar os níveis sonoros 

gerados pela máquina e proporcionar isolamento adequado e as vibrações devem ser reduzidas ao 

mínimo, garantindo que as peças rotativas são equilibradas. Caso a máquina seja modificada 

posteriormente, o projectista dessa modificação deve garantir que não reduz o nível de segurança 

da máquina. Se porventura a alteração reduz o nível de segurança, devem ser fornecidas protecções 

adicionais para restaurar ou melhorar o nível original de segurança. (Ridley, et al., 2006) 

Como já foi mencionado anteriormente, nas máquinas novas as protecções devem ser concebidas 

como parte integrante da máquina, enquanto em máquinas existentes qualquer adição de 

protecções deve ser concebida para proporcionar a protecção necessária, permitindo que a máquina 

seja operada com o mínimo de perturbação (Ridley, et al., 2002).  

A norma ISO 12100:2010 define guarda de protecção como uma barreira física, projectado como 

parte da máquina, para fornecer protecção a um perigo identificado (ver Figura 8). O dispositivo 
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de protecção é definido como outro sistema de protecção que não uma guarda de protecção que, 

tal como (Macdonald, 2004) refere as guardas de protecção servem para prevenir o acesso físico 

às áreas perigosas ao passo que os dispositivos de protecção são definidos como um dispositivo 

que trabalha em vários caminhos, de forma a prevenir o movimento das máquinas, caso haja 

pessoas na zona de perigo (ver Figura 9). 

Dentro do grupo das guardas de protecção, é possível encontrar uma série de elementos que vão 

desde guardas fixas, sem utilizar elementos eléctricos, até guardas que são móveis, com presença 

de elementos de interbloqueamento (ver Figura 10). As guardas de protecção são utilizadas para 

proteger o trabalhador dos riscos mecânicos como também na protecção contra os elementos de 

transmissão de potência. No que diz respeito aos dispositivos de protecção, estes podem ser 

aplicados com vários tipos de elementos de segurança para detectar pessoas na zona de perigo ou 

para confirmar que elas estão definitivamente fora da zona de perigo. Estes sistemas são, em 

grande parte, aplicados em linhas de produção e produções automatizadas onde a interacção das 

pessoas com as máquinas deve ser o mais livre possível para se poderem mover nos espaços de 

trabalho necessários para produção sem a existência de obstáculos provenientes de guardas físicas. 

Um dispositivo de protecção deve ser fornecido de tal forma que automaticamente impeça que o 

trabalhador entre em contacto com uma parte perigosa da máquina., devendo garantir que: 

a) O movimento de uma parte perigosa será interrompido antes que qualquer pessoa possa 

alcançá-lo; 

b) Embora a parte perigosa esteja exposta, não se move (Macdonald, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Divisão dos métodos de protecção 

Os dispositivos de comando são controlos start/run posicionados em zona afastada da área de 

perigo, indicando ao trabalhador que está fora da zona de perigo. Quando ele activa o controlo, a 

máquina entra em funcionamento. Os sensores de presença são dispositivos que detectam qualquer 

pessoa na zona de perigo e bloqueiam os controlos da máquina para que todo o movimento 

perigoso seja desactivado quando essa detecção ocorre. Logicamente, os sensores de presença 
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podem promover uma redução do risco mas isso depende da capacidade e tempo de resposta do 

dispositivo para detectar pessoas ou parte delas (Macdonald, 2004). 

 

Figura 9 – Divisão das guardas de protecção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Divisão dos dispositivos de protecção 

2.5.1 Guardas de protecção 

2.5.1.1 Guardas fixas 

A guarda fixa é mantida permanentemente no seu lugar, através de uma ligação soldada ou 

parafusos, só podendo ser removida através do uso de uma ferramenta e, quando em posição, não 

deve ser capaz de ser removida casualmente. (Ridley, et al., 2002) 
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Para a norma ISO 12100:2010 guarda fixa é uma guarda assente que só pode ser aberta ou 

removida com recurso a ferramentas ou através da destruição dos meios de fixação. 

 

 

Figura 11 – Exemplo de uma guarda de protecção fixa. 

 

2.5.1.2 Guardas de distância 

Uma guarda de distância caracteriza-se por uma barreira a uma distância considerável do perigo. 

O grau de risco determina, se uma grade fixa ou cerca é necessária, a distância à parte perigosa 

determinará a abertura da malha (Ridley, et al., 2002). 

 

 

Figura 12 – Exemplo de uma guarda de protecção de distância. 

2.5.1.3 Guardas ajustáveis 

As guardas ajustáveis são definidas como guardas fixas com elementos ajustáveis que o 

trabalhador tem de posicionar para poder fazer o trabalho (Ridley, et al., 2002). 

No entanto, a norma ISO 12100:2010 vai mais longe e caracteriza a guarda ajustável como guarda 

fixa ou móvel capaz de ser ajustada como um todo ou em parte. Os ajustes mantêm-se fixos durante 

a operação. Este tipo de guardas deve ser usado para permitir o acesso a áreas essenciais. Nos 

locais onde as guardas ajustáveis são colocadas, é importante que os trabalhadores sejam 

preparados e formados em caso de necessidade de ajustá-las para se poder retirar o maior partido 

da protecção. Os ajustes devem poder ser realizados manualmente ou de forma automática, sem 

recurso a qualquer tipo de ferramentas (Ridley, et al., 2002) (Macdonald, 2004). 
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2.5.1.4 Guardas móveis 

A norma ISO 12100:2010 define guarda móvel como guarda que pode ser aberta sem o uso de 

ferramentas. Outros estabelecem um conceito mais específico, definindo guarda móvel como uma 

guarda fixa que pode ser facilmente movida para fora da sua posição, mas não pode ser separada 

da máquina (Ridley, et al., 2006). Contudo, este tipo de guarda para ser utilizado em partes móveis 

da máquina, quer seja na zona de transmissão de energia, quer na zona de trabalho, deve ter aliada 

um dispositivo de interbloqueamento, tal como refere a norma ISO 12100-2:2010. 

São estabelecidos os requisitos que estes tipos de guardas devem apresentar, estando divididos em 

dois sub-tipos em função da aplicação da guarda: 

1) Guardas móveis que providenciem protecção contra perigos gerados pelas partes de 

transmissão móveis devem: 

a. Sempre que possível manterem-se fixas à máquina ou outras estruturas quando abertas; 

b. Ser providas de guardas de interbloqueamento. 

2) Guardas móveis contra os perigos gerados pelas partes móveis de não transmissão devem ser 

projectadas e associadas ao sistema de comando da máquina para que: 

a. As partes móveis não possam entrar em funcionamento enquanto as guardas 

permitirem o alcance do trabalhador ou que o trabalhador não possa alcançar as partes 

móveis quando estas tiverem em funcionamento. Tal é possível com o uso de guardas 

de interbloqueamento com fecho de guarda, quando necessário; 

b. As guardas podem ser ajustadas apenas pela acção intencional com recurso a uma 

ferramenta ou chave; 

c. A ausência ou fracasso de um dos componentes da guarda deve prevenir a activação 

das partes móveis ou então pará-las, podendo ser alcançado através de monitorização 

automática. 

 

 

Figura 13 – Exemplo de uma guarda de protecção móvel. 

De forma a cumprir com os requisitos do tipo 1, o interruptor da guarda deverá operar da mesma 

forma que um botão de emergência, isto é, imobilizar a máquina, sendo normalmente utilizado em 

situações de acesso menos frequentes, tais como a manutenção preventiva e/ou correctiva. Para 

cumprir com os requisitos do tipo 2, o método e a integridade do circuito do controlo de guarda 
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devem de ser avaliados como um item individual e as suas especificações devem ser consultadas, 

sendo denominado de interbloqueamento de controlo (Macdonald, 2004). 

2.5.1.5 Guardas com interbloqueamento 

A norma ISO 12100:2010 define guarda com interbloqueamento, tal como demonstra a Figura 14, 

como uma guarda associada a um dispositivo de interbloqueamento de forma a que, juntamente 

com o sistema de comando da máquina, as seguintes funções são executadas: 

a) As funções perigosas da máquina cobertas pela guarda não podem funcionar até a guarda 

estar devidamente fechada; 

b) Se a guarda for aberta enquanto funções perigosas da máquina estiverem em operação, é 

dada uma ordem de paragem; 

c) Quando a guarda é fechada, as funções perigosas da máquina cobertas por esta guarda 

podem operar. O fecho da guarda não vai, por si próprio, activar as funções perigosas da 

máquina, sendo necessário efectuar o rearme. 

d) As guardas de interbloqueamento podem operar mecanicamente, electricamente, 

pneumaticamente, hidraulicamente ou através de uma combinação destes elementos, 

assegurando que o perigo não está presente quando a guarda é aberta. Se as guardas forem 

capazes de provocar dano, devido à queda por gravidade, deve ser providenciado um 

dispositivo anti-queda. A operação das guardas deve ser feita com o mínimo de esforço 

para evitar que a guarda se torne num perigo (Macdonald, 2004). 

 

Figura 14 – Princípio de funcionamento de uma guarda com interbloqueamento. 

 

A escolha do método de interbloqueamento dependerá da fonte de alimentação e do grau de risco 

das consequências de falha do dispositivo de segurança. A escolha do sistema deve ser tão directa 

e simples quanto possível, pois os sistemas complexos podem ser potencialmente incertos, 

frequentemente difíceis de entender e ter baixa aceitabilidade por parte do trabalhador (Ridley, et 

al., 2002). 

O interbloqueamento mecânico é feito por meio de um acoplamento mecânico directo entre a 

guarda e a fonte de alimentação da máquina de forma que: 

a) A máquina não pode entrar em funcionamento até a guarda estar fechada; 



Aplicação de conceitos e regras de Segurança de Máquinas na concepção e fabrico de uma prensa 

Lopes, Hugo 33 

b) Após a máquina ter entrado em funcionamento, a guarda não pode ser aberta até o ciclo de 

operação estar completo e a máquina parada (Ridley, et al., 2006). 

O interbloqueamento mecânico pode ser aplicado à alavanca de operação na válvula de controlo 

em circuitos de controlo pneumáticos e hidráulicos na forma de uma porta moldada que previne o 

movimento da válvula da alavanca até a guarda estar fechada (Ridley, et al., 2006). 

Os interbloqueadores eléctricos podem ser de vários tipos e a sua integridade pode aumentar com 

a inclusão no circuito de controlo de monitorização e sistemas electrónicos de detecção de erros. 

Os interbloqueadores eléctricos podem ser:  

a) Actuados mecanicamente através de uma came rotativa ou linear; 

b) Interruptor de proximidade com transmissor e receptor magnético; 

c) Interruptor electrónico com transmissor e receptor de ressonância (Ridley, et al., 2006). 

Os interbloqueadores hidráulicos podem ser: 

a) Interbloqueador no qual a alimentação principal do óleo hidráulico passa por uma guarda 

operando a válvula de interbloqueamento; 

b) Interbloqueador de controlo no qual um alimentador piloto da guarda actua a válvula de 

interbloqueamento, actuando as válvulas ou válvulas de controlo interpostas na linha de 

alimentação principal nos cilindros da máquina (Ridley, et al., 2006). 

Os interbloqueadores pneumáticos podem ser: 

a) Interbloqueador da fonte principal de ar pela actuação da válvula da guarda; 

b) Interbloqueador de controlo da válvula de interbloqueamento actuando uma válvula ou 

válvulas interpostas na fonte principal de alimentação da máquina (Ridley, et al., 2006). 

De seguida são apresentados alguns exemplos de tipos de interbloqueadores: 

a) Interruptor manual ou válvula de interbloqueamento controla a fonte de energia não 

podendo entrar em funcionamento até que a guarda seja fechada e a guarda não pode ser 

aberta enquanto o interruptor estiver actuado (Fig. 15); 

 

 

 

Figura 15 – Interruptor manual. (Ridley, et al., 2002) 

 

b) Interbloqueadores mecânicos providenciam uma ligação mecânica directa desde a guarda 

até ao veio/cambota; 
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c) Interruptor de limite que pode ser rotativo ou linear, estando em posição de segurança, o 

interruptor está relaxado e qualquer movimento da guarda, fora da posição de segurança, 

quebra o circuito de segurança (Fig. 16). 

 

 

Figura 16 – Interruptor de limite. (Ridley, et al., 2002) 

 

2.5.1.6 Guardas com interbloqueamento com travamento da guarda 

A existência de um dispositivo que efectua o bloqueamento da guardas é o que diferencia este tipo 

de guardas das explicitadas anteriormente, não permitindo a sua abertura enquanto houver perigo. 

A norma ISO 12100-1:2010 define guardas com interbloqueamento com travamento da guarda 

como guarda associada a um dispositivo interbloqueador e um dispositivo de fecho que, 

juntamente com o sistema de comando da máquina assegura as seguintes funções, tal como 

demonstra a Figura 17: 

a) As funções perigosas da máquina cobertas pela guarda não podem operar até a guarda 

estar fechada e bloqueada; 

b) A guarda mantém-se fechada e bloqueada até ao risco devido às funções perigosas da 

máquina cobertas pela máquina desaparecer; 

c) Quando a guarda está fechada e bloqueada, as funções perigosas da máquina cobertas 

pela guarda podem operar. O fecho e o bloqueamento da guarda não podem elas próprias 

iniciar as funções perigosas da máquina. 

 

 

Figura 17 - Princípio de funcionamento de uma guarda com interbloqueamento e travamento da guarda. 
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2.5.1.7 Guardas com interbloqueamento com função de início 

Neste tipo de guarda existe um controlo do sistema de funcionamento da máquina, isto é, quando 

a guarda é fechada, a máquina inicia o ciclo de trabalho sem necessidade de recorrer a outro tipo 

de accionamento. 

A norma ISO 12100-1:2010 define este tipo de guardas como uma guarda de interbloqueamento 

especial que, uma vez alcançada a sua posição de fecho, dá um comando para iniciar as funções 

perigosas da máquina, sem necessidade de um controlo início adicional. Os requisitos para o uso 

deste tipo de guarda estão definidos na norma ISO 12100-2:2010 e são os seguintes: 

a) Todos os requerimentos para guardas com interbloqueamento devem ser satisfeitos; 

b) O tempo de ciclo da máquina deve ser curto; 

c) O tempo máximo de abertura da guarda deve ter um valor baixo, por exemplo, igual ao 

tempo de ciclo; 

d) Quando este tempo é excedido, as funções perigosas não podem ser inicializadas pelo 

fecho da guarda e o reset é necessário antes da máquina reiniciar o ciclo produtivo; 

e) As dimensões ou forma da máquina não podem permitir que uma pessoa, ou parte do 

corpo, fiquem na zona de perigo ou entre a zona de perigo e a guarda, enquanto esta é 

fechada; 

f) Todas as outras guardas, sejam elas fixas ou móveis, devem ser guardas com 

interbloqueamento; 

g) O dispositivo de interbloqueamento associado à guarda deve ser projectado de tal forma 

que, caso falhe, não possa levar a arranque da máquina não intencional ou inesperado; 

h) A guarda deve estar bem segura quando aberta (por exemplo através de um contrapeso) 

para não iniciar a máquina devido a queda da guarda por gravidade. 

2.5.2 Dispositivos de protecção 

2.5.2.1 Dispositivo do tipo “segurar para accionar” 

Estes dispositivos são elementos de accionamento da máquina, mas só activam a máquina 

enquanto são pressionados, parando a máquina quando deixam de ser accionados. 

A norma ISO 12100-1:2010 define este tipo de elemento como dispositivo de controlo que inicia 

e mantém as funções perigosas da máquina apenas durante o tempo que o controlo manual é 

actuado. 

Este tipo de dispositivo aplica-se a máquinas que necessitam das guardas abertas para a adaptação 

ou ajuste de ferramentas, materiais, entre outros. As características do dispositivo do tipo segurar 

para accionar devem: 

a) Apenas um comando por máquina; 

b) Quando o comando é selecionado, todos os outros são isolados; 

c) O movimento da máquina apenas pode ocorrer quando o botão de controlo é pressionado; 

d) Quando o botão deixa de ser pressionado, a máquina pára; 
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e) A velocidade de movimento da máquina deve ser o mínimo possível para a realização da 

adaptação ou ajuste (cerca de 10% ou menos da velocidade máxima); 

f) Em máquinas grandes ou longas, o controlo deve: 

a. Ter apenas um botão cobrindo a máquina toda; 

b. Poder ser posicionado em mais de que um sítio desde que, quando pressionado, os 

outros se tornem inactivos; 

c. Ser posicionado em volta da máquina e, quando pressionado, isolar todos os outros 

controlos; 

g) O botão de paragem de emergência deve sobrepor-se ao controlo de segurar para accionar 

(Ridley, et al., 2006). 

2.5.2.2 Dispositivo de comando bimanual 

Os dispositivos de comando a duas mãos são sistemas com dois dispositivos de accionamento da 

máquina que necessitam de ser pressionados em simultâneo para comandar a máquina. 

A norma ISO 12100-1:2010 define este tipo de controlo como dispositivo de comando que exige 

a actuação simultânea de ambas as mãos (não pode haver um hiato superior a 0,5s entre o 

acionamento dos comandos), a fim de iniciar e manter as funções perigosas da máquina, 

proporcionando assim uma medida segura apenas para quem acciona a máquina. 

Para muitas aplicações simples, o uso do comando bimanual providencia uma função simples de 

protecção que possibilita que a máquina seja operada sem o inconveniente e a perda de tempo da 

guarda mecânica. Quando pretendemos que trabalhador esteja próximo do ponto de operação, mas 

queremos ter a certeza que as mãos são mantidas fora da zona de operação, o comando a bimanual 

constitui a medida indicada, protegendo também contra o accionamento acidental (Macdonald, 

2004). 

As principais características deste tipo de comando são: 

a) A actuação dos dois botões de controlo separados é requerida para iniciar o ciclo da 

máquina; 

b) Os dois botões devem ser accionados em simultâneo; 

c) Os dois botões de comando devem ser projectados e posicionados de forma a que seja 

impossível com uma mão accionar os dois ou então com recurso a outra parte do corpo; 

d) Ambos os botões devem ser pressionados durante toda a parte perigosa do ciclo operativo; 

e) A libertação de qualquer botão faz com que a máquina volte a uma condição segura; 

f) Os botões devem ser libertados antes de ser possível iniciar outro ciclo (Ridley, et al., 

2006). 

2.5.2.3 Equipamento de protecção sensível 

Os equipamentos protecção sensível constituem um sistema capaz de detectar pessoas ou parte do 

corpo, próximo ou dentro de uma zona de perigo. A norma ISO 12100-1:2010 define este tipo de 

equipamentos como equipamento para detectar pessoas ou parte delas, que gera um sinal 

apropriado ao sistema de comando de forma a reduzir o risco para as pessoas. O sinal pode ser 
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gerado quando uma pessoa ou parte do corpo ultrapassa um limite predefinido ou quando uma 

pessoa é detectada numa zona predeterminada ou ambos os casos. 

O dispositivo possui uma zona de detecção e a sua capacidade de detecção, especificada pelo 

fabricante, é o menor tamanho do objecto que será detectado. Os sensores podem ser do tipo opto-

electrónico, ultrasom, radar, laser ou outro emissor com capacidade de detecção e adequado nível 

de integridade. O tipo mais comum é o dispositivo opto-electrónico (Ridley, et al., 2006). 

A norma ISO 12100-1:2010 define dispositivo de protecção opto-electrónico como um dispositivo 

cuja função de detecção é feita por elementos emissores e receptores opto-electrónicos, que 

detectam a interrupção das radiações ópticas, geradas dentro do aparelho, por um objecto opaco 

presente na zona de detecção. 

A montagem do dispositivo de protecção pode ser vertical, horizontal, ou em qualquer ângulo, 

mas a sua posição é fundamental para a eficácia do sistema. O dispositivo deve ser posicionado 

suficientemente longe dos pontos de perigo, de forma a assegurar que o trabalhador não pode 

acedê-los (Ridley, et al., 2006). 

Em seguida são apresentados alguns exemplos de sistemas de protecção sensível. Os tapetes de 

protecção sensíveis à pressão são dispositivos utilizados no chão em redor da máquina. Uma matriz 

de tapetes interligados é colocada em volta da área de perigo e qualquer pressão fará com que a 

unidade controladora do tapete envie um sinal de paragem para a máquina (Macdonald, 2004). 

O meio de funcionamento dos tapetes sensíveis à pressão pode ser: 

a) Eléctrico, constituído por dois elementos de um material condutor. Quando o tapete é 

pisado os elementos condutores entram em contacto, mudando as características 

eléctricas do circuito que são monitorizados pela unidade de controlo; 

b) Pneumático, no tapete existem tubos flexíveis de baixa pressão que quando pisados 

causam um impulso de ar no sistema. Este impulso move-se até um interruptor 

pneumático que transmite um sinal para os controlos da máquina; 

c) Fibras ópticas, a luz é transmitida constantemente através das fibras ópticas e quando o 

tapete é pisado as fibras ópticas são deslocadas e causam uma mudança na luz recebida 

por um sensor. Isto gera um sinal que é transmitido ao equipamento de controlo (Ridley, 

et al., 2006). 

As bordas sensíveis à pressão são elementos montados com uma tira contendo um condutor 

sensível à pressão e pode ser usado em aplicações onde existe um risco de ficar preso. A deflexão 

da superfície do dispositivo causa mudanças nas suas propriedades eléctricas ou ópticas que são 

monitorizadas pelo equipamento de controlo. O design do dispositivo deve garantir que pára todo 

o movimento antes de a lesão poder ser causada (Ridley, et al., 2006). 

Um feixe de lasers de baixa potência pode ser usado com um único feixe de verificação numa área 

ou como um grupo providenciando protecção contra perigos discretos. Um único dispositivo laser 

pode verificar uma área de trabalho e ser programado para reconhecer partes fixas da máquina 

enquanto reage a qualquer invasão da área, iniciando um sinal de alerta para a unidade de controlo 

(Ridley, et al., 2006). 
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2.5.2.4 Dispositivo limitador 

Os dispositivos limitadores são dispositivos utilizados para limitar uma dada função antes de esta 

entrar em valores que podem levar a algum tipo de perigo como, por exemplo, o limite de pressão, 

limite de carga, etc. 

A norma ISO 12100-1:2010 define dispositivos limitadores como dispositivos que impedem que 

uma máquina ou condição perigosa de uma máquina excedam um determinado limite. 

Uma das principais aplicações dos dispositivos limitadores é nos sistemas pneumáticos ou 

hidráulicos de forma a evitar que a pressão máxima admissível não seja atingida nos circuitos (ISO 

12100-1:2010). 

2.5.2.5 Dispositivo limite de controlo de movimento 

O dispositivo limite de controlo de movimento é um dispositivo usado para limitar o curso de 

movimento de algum elemento da máquina. 

A norma ISO 12100-1:2010 define este tipo de dispositivo como dispositivo de controlo, que com 

uma actuação única junto com o sistema de comando da máquina, permite apenas uma quantidade 

limitada de curso de um elemento da máquina. Este tipo de controlo aplica-se onde é necessária a 

mudança de processos, programação, limpeza ou manutenção mover elementos da máquina com 

as guardas abertas (ISO 12100-1:2010). 

2.5.2.6 Barreiras 

As barreiras são impedimentos físicos tais como, por exemplo, grades ou cabos utilizados para 

evitar a aproximação dos trabalhadores às zonas perigosas da máquina. Normalmente, este tipo de 

protecção é utilizado em processos automatizados em que é pouco frequente a interacção entre o 

trabalhador e a máquina. 

A norma ISO 12100-1:2010 define este tipo de protecção como qualquer obstáculo físico que, sem 

impedir totalmente o acesso a uma zona de perigo, reduz a probabilidade de acesso a essa zona, 

oferendo um obstáculo ao livre acesso. 

2.5.2.7 Sistema de comando 

O sistema de comando utilizado para controlar a máquina também pode ser um meio importante 

para a segurança dos trabalhadores, no entanto o sistema de comando não é considerado um 

sistema de protecção porque a sua principal função é controlar o funcionamento da máquina e não 

ser um sistema de protecção. 

A selecção do sistema de comando adequado em termos segurança para a máquina deve ser 

realizados de acordo com uma avaliação de riscos, tendo em conta as consequências de avarias, 

deteriorações ou defeitos do mesmo para a segurança do trabalhador (Silveira, 2009). 

De forma a ser possível obter o sistema de comando adequado ao tipo de máquina e ao nível de 

segurança, a norma europeia harmonizada EN ISO 13849-1:2015 - Elementos de segurança em 
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sistemas de comando - Parte 1: Princípios gerais de concepção, estabelece a abordagem a 

necessária a ser tomada, de forma a obter a melhor solução. 

A norma EN ISO 13849-1 utiliza uma escala de 5 categorias, estando a sua escolha dependente do 

nível de performance requerido para a diminuição do risco. Assim, o nível de performance é 

definido pelos seguintes parâmetros (apresentado também na Fig.18): 

a) Qual o dano que pode ser provocado pelo acidente: 

a. S1 – Lesão ligeira, normalmente reversível; 

b. S2 – Lesão grave, normalmente irreversível. 

b) Frequência ou duração da exposição ao risco: 

a. F1 – Com alguma frequência e/ou por tempo curto; 

b. F2 – Frequente ou contínua e/ou por tempo longo de exposição; 

c) Possibilidade de evitar o perigo ou limitar o dano: 

a. Possível, dentro de determinadas condições; 

b. Raramente possível.  

Após serem definidos os níveis de performance requeridos, cada um ds níveis corresponde a uma 

categoria de arquitectura dos sistemas de protecção que se encontram explicitados nas figuras 

abaixo (Figs. 19 e 20). 

 

Figura 18 - Grelha utilizada para obter o nível de performance requerido - PLr. (ISO 13849-1:2015) 

 

 
Figura 19 - Grelha utilizada para obter a categoria de arquitectura dos sistemas de protecção. (ISO 13849-1:2015) 
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Figura 20 - Categorias de arquitectura dos sistemas de protecção. (ISO 13849-3:2015) 

 

A tabela Tabela 5 explicita os requisitos e comportamentos que devem ter os componentes a 

utilizar em cada uma das categorias de arquitectura. 

Tabela 5 – Categorias de arquitectura dos sistemas de comando (ISO 13849-1:2015) 

Categoria Requisitos Comportamento 

B 

O sistema de comando com funções de segurança deve 

ser selecionado de modo a cumprir com a função 

necessária. 

Uma avaria pode levar a uma falha do 

sistema de segurança. 

1 
Cumprir os requisitos de B e utilizar elementos bem 

testados e princípios de segurança bem robustos. 

Uma avaria pode levar à perda da 

função de segurança, mas a sua 

probabilidade é reduzida 

2 

Cumprir os requisitos de B e 1 mais a função de 

segurança deve ser verificada a certos intervalos pelo 

sistema de comando 

Uma avaria pode levar à perda de 

segurança caso ela ocorra entre 

verificações 

3 

Cumprir os requisitos B e 1 incluindo também que 

qualquer avaria singular dos elementos do sistema de 

segurança não devem provocar uma falha na função de 

segurança e, onde possível, a falha deve ser detectada. 

A função de segurança não é perdida, 

caso uma avaria ocorra, mas nem todas 

as falhas poderão ser detectadas. Em 

caso de acumulação de avarias, a função 

de segurança poderá ser perdida. 

4 

Cumprir os requisitos de B e 1 incluindo também que 

qualquer avaria singular nos elementos do sistema de 

segurança não deve fazer perder a função de segurança 

e, sempre que possível, a avaria deverá ser detectada. 

Caso não seja possível, então uma acumulação de 

falhas não deve levar à perda da função de segurança 

A função de segurança não é perdida se 

uma avaria ocorrer, mas nem todas as 

avarias serão detectadas. A acumulação 

de avarias deve conduzir à perda da não 

detectadas e não da função de 

segurança. 

 

A ordenação das categorias representa os modelos de cada tipo de exigências, nomeadamente as 

categorias 3 e 4 podem ser obtidas através da utilização de redundância, isto é, deve ser utilizado 

uma conjunção de duas acções simultâneas para que ocorra a função. Assim, caso uma acção falhe 

a outra assegura a função de segurança, sendo necessário monitorizar a ocorrência de falha que 

ocorra em qualquer elemento que assegure a segurança. 
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2.5.3 Botoneira de paragem de emergência 

As botoneiras de paragem de emergência referidas pela norma ISO 12100:2010 não fazem parte 

do grupo das guardas de protecção nem dos dispositivos de protecção, mas os controlos de 

paragem são parte essencial do sistema de comando eléctrico para qualquer máquina. Este tipo de 

dispositivo deve sobrepor-se a todos os outros controlos de forma a parar a máquina quando for 

activado. Todas as máquinas devem estar providas de um comando de emergência, a menos que o 

uso do controlo não contribua para diminuir o risco. Caso os controlos sejam apenas destinados a 

uma parte específica da máquina, deve ser claramente especificada a sua zona de acção. Quando 

accionado, o controlo deve fechar o circuito e requerer uma nova acção para abri-lo (função de 

rearme). A máquina não pode voltar a funcionar enquanto o botão não for liberto. Depois da sua 

actuação e da sua libertação, os controlos da máquina devem voltar à reposição inicial antes de 

voltarem a ser iniciados. A localização dos dispositivos de emergência deve ser feita em zonas da 

máquina de fácil visualização e acesso. Estes dispositivos não devem ser utilizados para 

interromper o funcionamento da máquina (Ridley, et al., 2006). 

A norma ISO 12100-1:2010 estabelece que o botão de emergência deve evitar perigos eminentes 

ou reduzir perigos existentes para as pessoas, danos para a máquina e para o processo, devendo 

ser activado através de acção humana. 

O botão de emergência pode ser dividido em duas categorias: 

a) Categoria 0, nesta categoria pode ser removida a fonte de alimentação; ou fazer uma 

desconexão mecânica através de embraiagem; se necessário incluir sistema de frenagem; 

b) Categoria 1, nesta categoria é usado o sistema de comando para parar a máquina e de 

seguida reverte para a categoria 0 (Ridley, et al., 2006). 

Como o controlo de emergência não é frequentemente utilizado, é recomendado que a sua função 

seja verificada de forma regular para verificar possíveis falhas (Macdonald, 2004). 

2.5.4 Selecção do método de protecção 

O método de protecção a escolher deve ser feito de acordo com os resultados obtidos através de 

uma avaliação de risco. 

A norma ISO 12100-1:2010, no ponto 5.2, apresenta uma abordagem a ter em conta selecção e 

implementação de guardas e dispositivos de protecção que tem como principal objectivo assegurar 

a protecção das pessoas contra os perigos das partes móveis, de acordo com a sua natureza e da 

sua necessidade de acesso à zona de perigo. 

A selecção da protecção a utilizar deve ter em conta as suas características, a frequência de acesso 

à zona de perigo e as características do perigo. Muitas vezes pode ser necessário uma combinação 

de protecções para assim ser possível obter o nível de segurança necessário. 
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Na Figura 21 conseguimos visualizar a abordagem para a correcta selecção de protecções para as 

partes móveis da máquina. No entanto, e como já foi mencionado anteriormente, é sempre 

necessário efectuar uma apreciação de riscos. 

Contudo, nem sempre a melhor protecção para um perigo é a protecção utilizada, isto porque 

existem outras características a ter em conta na escolha da protecção. Macdonald explica que 

muitas vezes a escolha do método de protecção envolve um equilíbrio entre: 

a) Atingir a segurança adequada; 

b) Encontrar a solução mais rentável ou viável; 

c) Encontrar solução que oferece maior produtividade; 

d) Aceitabilidade por parte do trabalhador; 

e) Necessidades de manutenção  (Macdonald, 2004). 

Uma abordagem possível para encontrar um equilíbrio é começar por escolher protecções de 

segurança mais simples e, gradualmente, considerar as mais sofisticadas, verificando quais as 

vantagens e desvantagens de cada solução (Macdonald, 2004). 

 

 

Figura 21 - Guia de orientação para a escolha de protecções contra os perigos provenientes das partes móveis. (ISO 

12100-1:2010) 

Perigos devido aos elementos de 

transmissão de potência/energia 

Perigos devido aos elementos de 

transmissão de potência/energia 

Perigos devido às partes 

móveis na zona de trabalho 

Estes elementos 

podem ser 

completamente 

inacessíveis 

durante o 

× Guardas fixas; 

× Guarda móvel com 

interbloqueamento, com ou 

sem travamento mas com 

monitorização automática; 

× Dispositivo de protecção 

(selecionados em função da 

necessidade de acesso à 

zona de perigo e das 

características do perigo). 

× Guardas fixas ou móveis 

(prevenindo acesso às 

partes móveis dentro de 

zonas que não são utilizadas 

para o trabalho); 

× Guardas ajustáveis 

(restrição do acesso a partes 

móveis dentro de zonas 

onde o acesso é necessário 

para o ciclo produtivo). 

Sim Não 
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2.5.5 Protecções para outros tipos de perigos das máquinas 

No que diz respeito a questões de segurança relativas a outros perigos, existem várias soluções 

possíveis de aplicar, sendo que as soluções mais eficazes são as aplicadas na fase de projecto da 

máquina. Na tabela 6 são apresentadas algumas medidas e soluções de protecção possíveis para os 

perigos em causa. 

 

Tabela 6 - Medidas de protecção possíveis de aplicar para os tipos de perigos mais frequentes. (Ridley & Pearce, 

2006) (ISO 12100-1:2010) 

Perigos Medidas de protecção 

Ruído 

× Reduzir o número de contactos entre metais; 

× Substituir rolamentos e correias com desgaste; 

× Isolar acusticamente os equipamentos ruidosos. 

Vibrações 

× Balancear as partes rotativas; 

× Montar a máquina sob bases anti-vibração; 

× Mudar os parâmetros do processo; 

× Reduzir o número de contactos entre metais; 

× Substituir rolamentos e correias com desgaste. 

Materiais/Substâncias 

× Diminuir a utilização de substâncias perigosas; 

× Ventilação com filtro na área da máquina; 

× Utilização de equipamentos de protecção individual. 

Radiação 

× Evitar o uso de fontes de radiação; 

× Usar o menor nível de radiação dentro do bom funcionamento da máquina; 

× Aumentar a distância entre a fonte e o operador; 

× Utilizar controlo à distância da máquina; 

× Usar telas ou guardas de atenuação; 

× Usar equipamentos de protecção individual. 

Eléctricos 

× Isolamento de condutores; 

× Fecho de cabinas eléctricas; 

× Garantir a ligação à terra. 

Ergonómicos 

× Adequar o nível de iluminação ao trabalho em causa; 

× Usar equipamentos que garanta um ambiente térmico adequado ao trabalho; 

× Ter em conta os movimentos repetitivos. 

Na tabela acima não são apresentadas todas as medidas de segurança existentes para cada tipo de 

perigo, sendo que a melhor forma de encontrar a solução correcta deve ser feito de acordo com as 

normas de segurança existentes para cada tipo de perigo. 

2.5.6 Outros sistemas de protecção 

Existem, no entanto, outros sistemas de protecção como: 

a) Protecção pela localização ou distância - Para proteger uma máquina através da 

localização, a máquina ou suas partes móveis perigosas devem ser de tal modo 

posicionadas que as áreas perigosas não sejam acessíveis ou não apresentam um perigo 

para o trabalhador durante a operação normal da máquina. Isto pode ser conseguido com 

uma localização planeada, ou com cercas que impedem o acesso às máquinas. Outra 

possibilidade é localizar as partes perigosas em pontos altos para estar fora do alcance 

normal de qualquer trabalhador (Stellman, 2000). 
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b) Sistemas de protecção ao nível da alimentação e extracção - Muitos métodos de 

alimentação e de extracção do material não exigem que os trabalhadores coloquem as mãos 

na área de perigo. Contudo, em alguns casos os trabalhadores necessitam alimentar 

manualmente a máquina. Alguns métodos de alimentação e de extracção podem criar riscos 

adicionais, tais como o robot que pode criar um perigo adicional pelo movimento do seu 

braço. O uso de um dos cinco métodos seguintes de alimentação e de extracção, não elimina 

a necessidade de outras protecções ou dispositivos, que devem ser usados na medida do 

necessário para assegurar a protecção contra os riscos mecânicos. 

a. Alimentação automática reduz a exposição do trabalhador durante o processo de 

trabalho, e frequentemente não requer nenhum esforço do mesmo após a programação 

e funcionamento da máquina; 

b. Alimentação semi-automática o trabalhador usa um mecanismo para colocar a peça 

que é processada debaixo do êmbolo a cada golpe. O trabalhador não precisa aceder a 

área de perigo; 

c. Extracção automática pode empregar ar comprimido ou um sistema mecânico para 

remover a peça pronta de uma prensa, e pode ser interconectada com os controles 

operacionais para prevenir a operação da máquina até que a extracção seja concluída; 

d. Extracção semi-automática vários mecanismos como gaveta, prato rotativo, ou braço 

mecânico podem ser usados para substituir a utilização das mãos na área de risco, 

desde que a zona de operação seja fechada para a entrada das mãos e dedos do 

trabalhador; 

e. Robots são dispositivos complexos que alimentam e retiram peças das máquinas, 

montam peças, transferem objectos ou executam trabalhos anteriormente feitos por um 

trabalhador, eliminando deste modo a exposição do trabalhador a perigos. Eles são 

usados em processos de alta produção que requerem rotinas repetitivas, podendo 

proteger os trabalhadores contra outros perigos. Os robots podem criar riscos 

adicionais, sendo necessária a instalação de protecções específicas. 

Existem ainda mecanismos que podem proporcionar aos trabalhadores uma margem extra de 

segurança, sendo necessário um julgamento cuidadoso antes da aplicação e uso dos mesmos, 

como: 

a) Ferramentas fechadas são utensílios que devido ao modo como foram projectadas não 

apresentam espaço suficiente para a introdução dos membros superiores; 

b) Barreiras de aviso não garantem a protecção completa dos riscos em máquinas, mas 

proporcionam para os trabalhadores uma margem extra de segurança; 

c) Escudos de protecção servem para assegurar a protecção contra arremesso de partículas, 

ou gotículas de fluidos; 

d) Ferramentas manuais são usadas para colocar e remover peças do ponto de operação de 

uma máquina. Existem diversas ferramentas que podem ter essa finalidade: alicates, pinças, 

ganchos magnéticos. As ferramentas manuais são consideradas complementos de 

segurança e não devem substituir outras protecções de máquina (Stellman, 2000). 
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3 APRECIAÇÃO DE RISCO E METODOLOGIA UTILIZADA 

A apreciação de riscos é uma das etapas fundamentais da gestão da saúde e segurança porque é a 

partir daí que é possível quantificar os riscos existentes quer nos locais de trabalho, quer nas 

máquinas. Através de uma abordagem sistemática, a apreciação de risco é capaz de proporcionar 

medidas e soluções para os riscos evidenciados. 

A Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho define que a apreciação de riscos é o 

processo de quantificação dos riscos para a saúde e a segurança dos trabalhadores decorrentes de 

perigos no local de trabalho. Sendo uma análise sistemática de todos os aspectos do trabalho, 

pretendendo identificar: 

a) o que é susceptível de causar lesões ou danos; 

b) a possibilidade de os perigos serem eliminados; 

c) as medidas de prevenção ou protecção que existem, ou deveriam existir, para controlar os 

riscos (Trabalho, 2010). 

Existem autores como Ridley & Pearce que estabelecem que a apreciação de riscos é uma técnica 

para avaliar o risco de lesão física ou dano para a saúde que poderia ocorrer dos perigos 

identificados (Ridley, et al., 2006). 

Já Main define que apreciação de riscos é uma ferramenta para os fabricantes identificar em 

possíveis perigos e fornecer uma base para considerar designs alternativos para reduzir ou 

controlar o risco. A apreciação dos riscos oferece a oportunidade para identificar os perigos 

associados com a utilização prevista e uso indevido e tomar as medidas para os eliminar e controlar 

antes da lesão ocorrer (Main, 2001). 

Main apresenta ainda uma definição de apreciação de riscos mais indicada para o projecto de 

produtos. No entanto, a apreciação de risco é uma etapa do Sistema de Gestão de Saúde e 

Segurança no Trabalho, aplicando-se a todos os ramos de actividade e a todas as situações onde 

possam existir perigos para a segurança e saúde do trabalhador (Main, 2001). 

A norma ISO 12100:2010 define apreciação de riscos como um processo global que inclui uma 

análise de risco e uma valoração do mesmo, definindo a análise de risco como combinação da 

especificação dos limites da máquina, identificação dos perigos e estimativa de risco, enquanto a 

valoração de risco é definida como julgamento, com base na análise de risco e nos objectivos da 

redução dos riscos se são ou não atingidos. 

A norma ISO 12100:2010 estabelece um conjunto de princípios gerais de apreciação de risco para 

ser possível atingir os objectivos pela redução do risco. Esses princípios englobam uma série de 

factores que se inicia no design até ao final do ciclo de vida da máquina. 
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A apreciação de riscos presente na norma ISO 12100:2010 é uma série de passos que permite de 

uma forma sistemática, a análise e valoração do risco associado a máquinas, encontrando-se 

dividida em três grupos: 

a) A análise de risco que fornece informações para a realização da valoração do risco. Este 

grupo apresenta três etapas que são a determinação dos limites da máquina, identificação 

dos perigos e estimativa do risco; 

b) Valoração do risco compara o grau de risco com os padrões definidos e estabelece a 

aceitabilidade do mesmo; 

c) Redução do risco que reduz o risco ao mínimo, em conformidade com os requisitos legais 

e o actual estado da arte (ISO 12100:2010). 

O processo de apreciação deve ser realizado em equipa, na qual um técnico experiente na matéria 

deve estar acompanhado pelos engenheiros responsáveis pela conceção, pela instalação e pela 

manutenção, numa ação com um calendário e tarefas bem definidas. Um gerente de segurança, 

operadores, pessoal de manutenção, engenheiros envolvidos no projecto, electricistas e 

especialistas de segurança no trabalho são bons exemplos de membros importantes para uma 

equipa completa.  

Para aplicação da apreciação de risco é necessário apoiar os procedimentos não só na Directiva 

Máquinas, mas também nas Normas associadas à Directiva Máquinas e noutros métodos criados 

especificamente para aplicar na análise, pois a Directiva Máquinas determina que o fabricante de 

uma máquina, ou o seu mandatário, deve assegurar que seja efetuada uma avaliação dos riscos, a 

fim de determinar os requisitos de saúde e de segurança que se aplicam à máquina.”  

A apreciação de risco deve ser conduzida durante a concepção da máquina, de maneira a haver 

uniformidade no conjunto da fabricação e não sejam necessárias adaptações posteriores com custos 

e demoras evitáveis. Através da documentação desta etapa, o fabricante pode comprovar que os 

riscos estão todos corretamente analisados e que medidas foram tomadas para os reduzir ou mesmo 

eliminar. 

A Directiva Máquinas indica, através uma descrição sumária, os processos que a apreciação de 

risco deve contemplar. Os documentos oficiais que complementam a Directiva Máquinas são as 

normas harmonizadas, as quais estão agrupadas em três tipos, já abordados anteriormente, 

nomeadamente tipo A, B e C, normas gerais a específicas, respectivamente. 

Segundo o Anexo I da Directiva Máquinas, a apreciação risco é constituída pelas 5 fases 

apresentadas na Tabela 7 e é de realização obrigatória, estando descritas em pormenor nos 

subcapítulos seguintes.  

A norma ISO 12100:2010 contém o fluxograma que se apresenta na Figura 22, o qual permite 

realizar uma sequência iterativa de processos que garante a sua correta aplicação, enquanto que a 
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Figura 23 demonstra os oito passos necessários para fabricar uma máquina segura e de acordo com a 

Directiva Máquinas. 

 

Figura 22 - Processo iterativo para a redução do risco. (ISO 12100:2010) 
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Figura 23 - Oito passos para uma máquina segura. 

 

Tabela 7 - Processos da Apreciação de Risco. 

Processo de Apreciação de Risco 

1 Determinar as limitações da máquina, o que inclui a utilização prevista e a má utilização 

razoavelmente previsível; 

2 Identificar os perigos que podem ser originados pela máquina e as situações perigosas que lhes 

estão associadas; 

3 Avaliar os riscos, tendo em conta a gravidade de eventuais lesões ou agressões para a saúde e a 

probabilidade da respetiva ocorrência; 

4 Avaliar os riscos com o objetivo de determinar se é necessária a sua redução, em conformidade com 

o objetivo da presente diretiva; 

5 Eliminar os perigos ou reduzir os riscos que lhes estão associados, através da aplicação de medidas 

de proteção, pela ordem de prioridade estabelecida na alínea b) do ponto 1.1.2. 

3.1 Preparação  

Esta fase não está expressamente descrita na Diretiva, mas, de qualquer forma, é importante a 

organização inicial de todas as informações disponíveis sobre o produto a estudar. Sigamos a 

sugestão do guia publicado pela OMRON STI que nos propõe uma sequência de passos para 

conduzir uma boa preparação (OMRON STI, 2012): 

a) Requisitos relativos a todo o ciclo de vida da máquina; 

b) Desenhos, esboços, descrição dos sistemas e outros meios de estabelecer a natureza da 

máquina; 

c) Informação relativa às fontes de energia; 

d) Algum acidente e incidente – histórico; 

e) Qualquer informação relacionada com danos de saúde 

f) Layout do sistema. 

Estes pontos foram abordados na descrição do produto e é importante que o fabricante os 

conheça em profundidade, o que nos permite avançar para a análise de risco com maior 

segurança. 
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3.2 Determinação dos limites da máquina 

Esta fase tem como objectivo identificar as características do desempenho da máquina (ou série 

de máquinas) num processo integrado, considerando as pessoas relacionadas, o ambiente e os 

produtos. Devem ser identificados os requisitos previstos na norma ISO 12100:2010, tendo em 

consideração todas as suas fases de vida (ISO 12100:2010). 

Os limites de uma máquina podem ser divididos em quatro grupos, sendo eles os seguintes: 

a) Limites de uso que incluem não só a utilização prevista da máquina como também a 

utilização incorrecta previsível, tendo em consideração os seguintes aspectos: 

a. Todos os modos de operação da máquina e procedimentos necessários a efectuar pelos 

trabalhadores; 

b. Onde será utilizada a máquina e por que tipo de pessoas; 

c. O nível de formação, experiência e habilidade relacionadas directa ou indirectamente 

com a máquina; 

d. Exposição a outras pessoas, tais como trabalhadores na envolvente da máquina ou 

terceiros aos perigos associados à máquina; 

b) Limites de espaço que tem em conta o espaço necessário para o movimento da máquina, o 

espaço necessário para os trabalhadores interagirem com a máquina durante a operação ou 

outra tarefa; 

c) Limite de tempo que corresponde ao tempo previsto de funcionamento da máquina ou dos 

seus componentes e deve ter em conta a utilização prevista e má utilização previsível e os 

intervalos de serviço; 

d) Outros limites onde se pode considerar o ambiente envolvente à máquina, tais como 

temperatura, humidade, poeira, nível de limpeza requerido e propriedades do material a ser 

trabalhado (ISO 12100:2010). 

3.3 Identificação dos perigos 

Após o desenvolvimento da componente dos limites da máquina, existe um maior conhecimento 

sobre as condições gerais de funcionamento da mesma.  

Segundo a norma ISO/TR 14121-2:2007, a identificação dos perigos é a etapa mais importante da 

apreciação de risco, uma vez que só essa identificação permite agir com vista à eliminação ou 

atenuação do risco. Além disso, é importante salientar que perigos não identificados podem causar 

danos inesperados, sendo, portanto necessário, assegurar a identificação sistemática e completa dos 

perigos e ter em conta os aspetos referidos na norma ISO 12100:2010, para todas fases de vida da 

máquina, nomeadamente: 

a) Transporte, montagem e instalação; 

b) Preparação para o uso; 
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c) Uso; 

d) Desmontagem, desativação e desmantelamento. 

Para cada uma destas etapas é necessário ter em conta a interação com o ser humano, condições 

possíveis de funcionamento e o comportamento errático do operador ou da máquina. 

Devido à complexidade e extensão da identificação, recomenda-se o recurso a métodos de 

identificação já existentes. Tais como as que constam da norma ISO/TR 14121-2 que contém 

diretrizes práticas e exemplos de métodos para apreciação do risco, tendo sido criada para auxílio 

na identificação sistemática de perigos que é preconizada pela norma ISO 12100:2010. 

As principais tarefas executadas pelas pessoas em máquinas, tendo em conta todas as fases de vida 

da máquina, estão listadas na tabela A.3 do anexo A da norma ISO 12100:2010, sendo de seguida 

apresentado alguns exemplos: transporte, teste, ensaios, mudança de ferramentas, alimentação, 

operação dos controlos, lubrificação ou verificação dos componentes. 

Segundo a norma ISO/TR 14121-2, existem diversos métodos de identificação de perigos, sendo as 

abordagens ascendente e descente, representadas esquematicamente na Figura 24, as mais comuns. 

 

 

Figura 24 - Abordagens de Identificação do Perigo no Sentido Ascendente e Descente (EN ISO/TR 14121-2:2007) 
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Para uma correta interpretação da figura 24, seguem-se as definições dos termos empregues: 

a) Fenómeno perigoso: descrição da situação perigosa; potencial fonte de dano; 

b) Zona perigosa: espaço dentro ou à volta da máquina no qual a pessoa pode estar exposta 

a um perigo: 

c) Situação perigosa: circunstância em que a pessoa é exposta a, pelo menos, um perigo; 

d) Evento perigoso: evento que pode causar dano. 

Na maioria dos casos, o sentido da abordagem que se revela mais adequado é o ascendente que 

oferece uma perspectiva mais pormenorizada do produto. Esta abordagem começa com a 

identificação de todo o tipo de ocorrências em todas as fases da vida da máquina, das falhas e 

respetivas causas, identifica os fenómenos perigosos utilizando uma perspetiva conhecida pelo 

fabricante, partindo da informação recolhida sobre todas as fases do ciclo de vida ou de 

funcionamento. Em suma, na maioria dos casos, a abordagem ascendente permite uma descrição 

mais clara e completa dos perigos existentes, com a desvantagem de ser morosa e mais 

complexa. 

A abordagem de sentido descendente não é tão pormenorizada, iniciando-se pelos danos 

causados e não pelas ocorrências perigosas. O fabricante terá de verificar todos os danos (Figura 

25) para, em cada caso, verificar se ocorrem situações perigosas durante a utilização da 

máquina, em todas as suas fases de vida e funcionamento. Esta abordagem é normalmente mais 

fácil e rápida de aplicar, mas não é exaustiva e poderá estar incompleta ao encorajar uma 

reflexão criativa. 

 

Figura 25 - Exemplos de perigos típicos que se podem encontrar na Norma ISO 12100:2010 
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A diversidade de metodologias existentes origina uma maior liberdade no trajeto a percorrer durante 

o desenvolvimento desta etapa, donde resulta a impossibilidade de descrever todas as possibilidades. 

Por isso, serão facultados apenas alguns exemplos da abordagem mais comum: a ascendente. 

De modo a abranger os requisitos da Norma ISO 12100:2010 (Ponto 5.4 e Anexo B), é necessário 

a identificação de ocorrências perigosas que consiste em identificar as ocorrências/operações que 

possam acontecer em todas as fases de vida da máquina, incluindo o mau funcionamento e a má 

utilização. 

Nem todas as ocorrências e operações estão associadas fenómenos perigosos. Mesmo assim, durante 

a sua identificação, deve realizada uma avaliação sistemática (listagem) de todas situações possíveis 

de ocorrer relativamente aos perigos associados, para assim se garantir uma análise exaustiva. Esta 

listagem deve ser elaborada com a colaboração de todos os membros da equipa de concepção, 

através da recriação de todos passos das operações fazendo do respetivo registo. O ponto 5.4 e o 

anexo B da norma ISO 12100:2010 referem tópicos gerais para identificação dessas ocorrências e 

operações pelo que deverá servir como apoio. 

No caso de a máquina ser de complexidade elevada, a identificação das falhas será provavelmente 

muito extensa. Tendo em consideração todos as fases de vida da máquina e tipos de utilização, 

existem métodos de análise de falhas que permitem uma representação gráfica de interpretação mais 

rápida. 

A informação recolhida relativa à identificação de ocorrências, operações e falhas deve ser 

compilada num formulário que facilite a sua utilização nas fases seguintes. Devido à grande 

variedade dos métodos nos quais as aplicações variam em função das características do produto não 

é possível a sua exemplificação exaustiva.  

3.4 Estimativa do risco 

Após a identificação dos perigos é necessário proceder à estimativa dos riscos a eles associados. O 

princípio da estimativa de risco é a análise quantitativa do risco para cada ocorrência perigosa que 

tenha sido identificada. A probabilidade de ocorrência do dano depende da exposição ao perigo, da 

ocorrência do evento perigoso e das capacidades técnicas e humanas para evitar ou limitar o dano. 

Segundo a Pilz e o HSE, empresa de componentes de segurança e organismo inglês para a área da 

Segurança no Reino Unido, respectivamente, a estimativa de risco é um processo que é familiar ao 

ser humano, cujo quotidiano inclui constantes e frequentes análises de risco. Por exemplo, o uso de 

uma passagem para peões implica uma estimativa de risco, sendo o perigo constituído pelo trânsito 

automóvel e sendo o risco medido pela probabilidade de ser atropelado. Tal como nesse exemplo, 
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o resultado da estimação dos riscos relativos a qualquer produto depende dos conhecimentos e do 

bom senso da equipa que efectua a avaliação inicial. (Pilz) (HSE) 

Para a análise quantitativa de riscos é necessário selecionar as variáveis que permitam avaliar o risco 

de per si e de forma comparada. A ISO 12100:2010 diz que o risco associado a um determinado 

perigo depende da gravidade do dano eventual e da respectiva probabilidade de ocorrência, como 

mostra na Figura 26. 

 

Figura 26 - Princípios e elementos da estimativa do risco. (Macdonald, 2004) 

Tendo em consideração as duas componentes do risco, é necessário utilizar um método quantitativo 

de classificação para todas as variáveis consideradas para a avaliação dos riscos, devendo-se 

escolher o método mais adequado ao produto em análise. A Norma ISO/TR 14121-2:2007 apresenta 

e explica diversos métodos que podem ser aplicados, os quais se classificam segundo a sua natureza, 

a saber: 

a) Avaliação numérica; 

b) Matrizes de risco; 

c) Gráficos de risco; 

d) Estimação quantificada do risco; 

e) Métodos híbridos; 

f) Formulários específicos de perigos. 

Um dos métodos de estimativa de risco mais conhecidos e utilizado na presente dissertação é o Risk 

Assessment Methodology IOSH Method/HRN. Trata-se de um método de avaliação numérica que 

permite quantificar variáveis qualitativas através da atribuição de uma pontuação ao nível do risco 

que corresponde a cada perigo (Tabela 8). 
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Tabela 8 – Grau de Risco. 

HRN Grau de risco (GDR) 

0 a 1 Insignificante 

1 a 5 Muito Baixo 

6 a 10 Baixo 

11 a 50 Importante 

51 a 100 Elevado 

101 a 500 Muito Elevado 

501 a 1000 Extremo 

> 1000 Inaceitável 

 

As variáveis que permitem calcular a pontuação do grau de risco (PO, FE, GD e NP) são 

identificadas nas Tabela 9 a Tabela 12. 

 

Tabela 9 – Probabilidade de Ocorrência. 

PO Probabilidade de Ocorrência 

0 Impossível - Nunca acontece 

0,1 Quase impossível - Apenas em circunstâncias extremas 

0,5 Muito improvável - Mas concebível 

1 Improvável - Mas pode ocorrer 

2 Possível - Mas não normalmente 

5 Possibilidade equilibrada - Acontece algumas vezes 

8 Suscetivel - Sem surpresas 

10 Provável - É expectável 

15 Certo - Sem dúvida 

 

Tabela 10 – Frequência de Exposição. 

FE Frequência de Exposição 

0,1 Raramente 

0,2 Anual 

1 Mensal 

1,5 Semanal 

2,5 Diária 

4 Hora a hora 

5 Constantemente 

 

Tabela 11 – Grau de Dano possível. 

GD Grau do dano possível 

0,1 Arranhão/ hematoma 

0,5 Laceração/doença sem gravidade 

1 Fratura - Osso pequeno ou doença temporária de pequena gravidade 

2 Fratura - osso maior ou doença permanente de pequena gravidade 

4 Perda de um membro/olho ou doença grave temporária 

8 Perda de dois membros/olhos ou doença grave permanente 

15 Fatalidade 

 

Tabela 12 – Número de Pessoas em risco. 

NP Número de pessoas em risco 

1 1 a 2 

2 3 a 7 

4 8 a 15 

8 16 a 50 

15 mais de 50 
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O grau de risco (HRN) é calculado através da expressão: 

𝐇𝐑𝐍 = 𝐏𝐎 × 𝐅𝐄 × 𝐆𝐃 × 𝐍𝐏 

em que: 

PO - Probabilidade de Ocorrência 

FE - Frequência de Exposição 

GD - Grau do dano possível 

NP - Número de pessoas em risco 

HRN - Classificação final de risco [0.. ∞[ 

 

Caso sejam identificados perigos mais complexos para os quais este método se mostre inadequado, 

então poderão ser utilizadas formas de descrição mais detalhadas, como mostram alguns formulários 

que são apresentados como exemplos no Anexo A, ponto 6, da Norma ISO/TR 14121-2:2007. Cada 

formulário diz respeito a uma situação particular:  

a) descrição de um cenário de acidente;  

b) probabilidade de um risco que depende de um conjunto de fenómenos;  

c) probabilidade de um evento ou exposição perigosa;  

d) estimação de um risco tendo em conta a possibilidade de evitar ou de limitar o perigo. 

Os modelos podem variar em função do método utilizado, existindo exemplos semelhantes ao 

representado na Tabela 13 que foi criado para facilitar a explicação do método de avaliação 

introduzido neste capítulo. 

 

Tabela 13 – Modelo para Estimação do Risco. 

Estimativa do risco inicial Identificação das medidas de prevenção Estimativa do risco final 

PO FE GD NP Risco 
Prevenção 

intrínseca 
Protecção 

Medidas 

adicionais 
PO FE GD NP Risco 

        
     

A apreciação e a redução do risco utilizam a estimação para averiguar da necessidade de reduzir o 

risco através de medidas de controlo. Como se pode ver na Tabela 11, a coluna “Identificação das 

medidas de prevenção” representa a fase seguinte desta avaliação. A avaliação e a redução do risco 

constituem processos iterativos. Por esta razão, pode acontecer que a referida Tabela tenha de ser 

preenchida mais de uma vez para o mesmo perigo, garantindo que as medidas de controlo aplicadas 

reduzam o risco para valores aceitáveis.  

De forma a garantir a completa caracterização de cada risco, existem considerações a ter em mente 

durante a sua estimação. O ponto 5.5.3 da ISO 12100:2010 refere-se a estas considerações, mas 
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podem ser usados outros apoios como, por exemplo o “Pilz Guide” (Pilz), que sugere pormenores 

que podem ser úteis na preparação deste processo como por exemplo (Anexo B, ISO12100:2010):  

a) Ter em conta a capacidade, a atenção e o cansaço da pessoa exposta. Pessoas a executar 

tarefas repetitivas podem não reparar que um determinado equipamento está na iminência 

de falhar; 

b) Não conduzir uma apreciação de risco sem a cooperação de operadores e supervisores. Estes 

são as pessoas mais indicadas para identificar certos perigos; 

c) Se um perigo tem de ser classificado com vista à determinação do seu nível (por exemplo, o 

ruído acústico), então é necessário garantir que se utiliza um equipamento de medição 

apropriado; 

d) Os perigos originados nas máquinas são maioritariamente de natureza mecânica e todos eles 

devem ser considerados. A melhor abordagem é verificar a possível ocorrência de todos os 

perigos identificados nos regulamentos;  

e) Os perigos que não sejam de natureza mecânica devem ser classificados desde que sejam 

considerados relevantes; 

f) Os pormenores das avaliações devem ser documentados, incluindo as descobertas e as 

recomendações; 

g) Quaisquer recomendações que envolvam melhoria nas medidas de controlo devem ser 

implementadas o mais rapidamente que for possível; 

h) A avaliação do risco é um processo contínuo. Se o equipamento de trabalho ou o próprio 

trabalho mudam, então os riscos devem ser reavaliados; 

i) Se as avaliações mostram que a formação é uma medida significativa, então esta deve ser 

estruturada e continuamente avaliada; 

j) Se adaptar, limpar e manter o equipamento apresenta mais riscos para além daqueles a que 

os operadores estão normalmente expostos, então aquelas operações devem ser executadas 

separadamente, se necessário aplicando medidas de controlo específicas adicionais. 

Outro método utilizado na área da Segurança e selecionado para a presente dissertação é o Método 

Simplificado que permite a combinação dos parâmetros gravidade e probabilidade de ocorrência 

de um dano. Quando é identificado um perigo, este apresentará uma classe para cada parâmetro 

definido, o nível de risco corresponde ao conteúdo presente na célula, obtida através da intersecção 

da linha com a coluna de cada um dos parâmetros. O nível de risco pode ser expresso através de 

um índice numérico ou em termos qualitativos. O número de células da tabela pode variar de 

acordo com a dimensão da tabela, sendo que as células podem ser agrupadas por nível de risco 

para assim diminuir o índice de classificação. A classificação utilizando poucas células pode ser 



Aplicação de conceitos e regras de Segurança de Máquinas na concepção e fabrico de uma prensa 

Lopes, Hugo 59 

pouco útil, enquanto que demasiadas células a podem tornar confusa. É necessário, portanto, 

encontrar um equilíbrio para os resultados serem os mais eficazes possíveis. (ISO 14121-2:2007) 

O método da matriz de risco é simples, rápido e eficaz na obtenção do nível de risco. É, no entanto, 

um pouco subjectivo dependendo do bom senso das pessoas que avaliam o risco. Esta é uma 

metodologia que obtém melhores resultados quando aplicada em equipa com pessoas que 

conhecem e têm experiência a nível de máquinas. Quando é necessário maior precisão deve-se 

optar por outros métodos, que geralmente são mais complexos mas apresentam maior precisão. 

(ISO 14121-2:2007) 

A nível de probabilidade de ocorrência as classes são definidas na Tabela 14:  

Tabela 14 – Critérios aplicados para a Probabilidade de Ocorrência. 

Probabilidade de Ocorrência (PO) 

Valor Critérios 

1 Muito Baixa A probabilidade de ocorrer é praticamente nula 

2 Baixa Pouco provável que ocorra 

3 Média Pode ocorrer 

4 Alta Quase certo de que ocorra 

5 Muito Alta É certo que ocorra 

Os critérios utilizados para a avaliação da gravidade estão apresentados na Tabela 15: 

Tabela 15 – Critérios aplicados para a Gravidade. 

Gravidade (G) 

Valor Critérios 

1 Moderada 
Nenhum ferimento ou lesão leve não exigindo mais do que primeiros socorros 

e tratado no local 

2 Significativa 
Lesão significativa ou doença, que exigem mais do que primeiros socorros 

(incapacidade inferior a 15 dias) 

3 Importante 
Lesão significativa ou doença, que exigem período de incapacidade de 15 a 90 

dias 

4 Séria Lesão grave ou doença debilitante e permanente parcial 

5 Muito Séria Morte ou lesão permanente ou doença incapacitante permanente 

 

Nível de Risco (NR) = Probabilidade x Gravidade 

Para uma mais fácil visualização do nível de risco construiu-se uma matriz que relaciona a 

probabilidade de ocorrência com a gravidade. A matriz está representada na Tabela 16. 

Tabela 16 – Matriz de estimativa do nível de risco. 

Probabilidade de 

ocorrência do dano 

Gravidade do dano 

Moderada Significativa Importante Séria  
Muito 

Séria  

Muito Baixa 1 2 3 4 5 

Baixa 2 4 6 8 10 

Média 3 6 9 12 15 

Alta 4 8 12 16 20 

Muito Alta 5 10 15 20 25 
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Tabela 17 – Matriz de estimativa do nível de intervenção. 

NI Classificação 

I Situação crítica. 

II 
Situação a corrigir; Adotar medidas de controlo enquanto a situação não for 

eliminada ou reduzida. 

III 
Situação a melhorar; Aplicar medidas de controlo a nível da informação para o 

operador. 

IV Nenhuma acção adicional é necessária. 

3.5 Apreciação e Redução de Risco 

Na última fase da análise de risco, os riscos são apreciados de forma independente, tendo em vista 

a sua eliminação ou redução através da aplicação das medidas de proteção. A aplicação dessas 

medidas costuma ser concretizada através de processos iterativos, procedendo-se à estimação do 

risco no final. As medidas de proteção devem ser aplicadas por ordem de eficácia e, de acordo 

com a alínea b) do ponto 1.1.2 da Directiva Máquinas, correspondendo à seguinte ordem: 

a) Medidas de segurança na conceção e no fabrico da máquina; 

b) Medidas de proteção complementar; 

c) Medidas de informação para o uso. 

Os pontos 5.6 e 6 da ISO 12100:2010 tratam pormenorizadamente da apreciação e da redução do 

risco, estando as prioridades para a aplicação das medidas de proteção representada 

esquematicamente na Figura 2 da mesma Norma, estando a Figura 27 adaptada a esse esquema. 

 

Figura 27 - Impacto das Medidas de Controlo no Risco (ISO 12100:2010) 
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Nele observa-se que a redução do risco estimado pode necessitar de três tipos de medidas de 

proteção para atingir um nível aceitável. 

As medidas de conceção têm como objetivo a eliminação ou a redução de riscos através de 

modificações que são introduzidas durante fase do projeto da máquina, incluindo os riscos que 

decorrem da interação entre as pessoas e a máquina. Por exemplo, para um dano classificado como 

“corte ligeiro” provocado pelo contacto com uma aresta viva de um componente da máquina, uma 

medida de conceção seria arredondar essa aresta. 

As medidas de proteção física e as medidas de proteção complementares previnem o acesso à zona 

de perigo e são aplicadas quando as medidas de conceção se mostram insuficientes. Por exemplo, 

a aplicação de uma barreira fixa para bloquear o acesso das pessoas a uma zona de perigo, ou uma 

barreira móvel com sensor para impedir o funcionamento da máquina quando aquela está aberta. 

Por último, as informações para uso destinam-se a avisar os utilizadores dos riscos residuais 

devidos à eficácia reconhecidamente imperfeita das medidas de proteção adotadas. As medidas de 

informação para o uso também podem ser usadas para indicar a necessidade de formação 

específica para a utilização ou para assinalar a necessidade do uso de equipamento de proteção 

individual. Por exemplo, a obrigação de utilização de luvas, assinalada pela aposição de 

sinalização apropriada em locais bem visíveis, é uma medida mitigadora do risco de contacto 

acidental das mãos do operador da máquina com um material abrasivo. Como se observa na Figura 

27, estas medidas são utilizadas em última instância. 

A perspetiva da relação custos vs redução de riscos costuma aparecer na literatura de análise de 

risco em associação com o conceito de “as low as reasonably praticable” (ALARP), o qual traduz 

a ideia de que um nível de risco aceitável deve estar equilibrado com o custo dos recursos 

necessários para a sua consecução. Na perspetiva da marcação CE, para a qual a segurança é 

fundamental, as questões dos custos são igualmente importantes, pelo que um nível elevado de 

segurança não pode ser obtido a qualquer preço. 

Não existe nenhuma máquina isenta de riscos. Contudo, é sensato aplicar medidas que não tenham 

um impacto muito negativo no seu custo ou no seu funcionamento, desde que seja possível manter 

os riscos num nível aceitável. 

Como forma de conclusão para este capítulo, a apreciação dos riscos tem como principal objetivo 

a análise dos mesmos e deve preceder sempre a tomada de qualquer medida conducente à sua 

eliminação ou mitigação. Além disso, deve-se realizar nova apreciação sempre que se tome 

qualquer medida dessa natureza, com vista a apurar se aquela induz novos fenómenos perigosos 

ou tem algum impacto noutros riscos anteriormente avaliados. Trata-se, portanto, de um processo 



Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais 

62  

iterativo, durante o qual podem inclusivamente surgir novos fenómenos perigosos de risco 

insignificante que, por isso mesmo, não exigem a aplicação de novas medidas de controlo. 

Segundo a norma ISO/TR 14121-2:2007, caso existam normas específicas para as máquinas ou 

para os fenómenos perigosos em análise, então uma parte da apreciação e da tomada de medidas 

de controlo pode consistir na aplicação dessas normas, as quais se podem consultar no Jornal 

Oficial da União Europeia. 

As medidas devem ser adotadas tendo em conta as disposições da ISO 12100:2010, o que muitas 

vezes implica a conformidade com as normas associadas à Directiva Máquinas (Figura 28). 

 

Figura 28 - Normas Harmonizadas para Conformidade na Redução de Risco (OMRON STI, 2012) 

 

A decisão de não aplicar medidas de controlo não se deve basear apenas no risco estimado e mas 

também apoiar-se noutras considerações legais, nos limites técnicos da máquina e em aspetos 

económicos (ISO/TR 14121-2:2007). Os pontos 6.2, 6.3 e 6.4 da ISO 12100:2010 descrevem-se 

várias medidas possíveis e um conjunto de disposições legais que podem ser aplicadas em casos 

específicos. 

Um dos objetivos do projectista é a eliminação precoce dos fenómenos perigosos através da 

adopção de soluções construtivas adequadas durante a fase de conceção das máquinas. Este é o 

procedimento mais eficaz para a exclusão do perigo e tem como princípio a procura da fonte 

respetiva para que se possa proceder à sua eliminação através de medidas de controlo. 
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Caso não seja possível eliminar o perigo, deve-se procurar reduzir o seu risco através das medidas 

de controlo referidas na Figura 27, recorrendo à Directiva Máquinas e, possivelmente, às normas 

que constam da Figura 28. Dependendo do caso, é possível que existam outras normas com 

soluções para conseguir a redução desejada. Exemplos e explicações podem ser encontrados nas 

Normas ISO/TR 14121-2:2007 e ISO 12100:2010. 

Além da aplicação das Normas referidas anteriormente é importante verificar a aplicação das 

Directivas de Baixa Tensão e Compatibilidade Electromagnética, de forma a serem contempladas 

todas as necessidades para que se cumpram os pressupostos destas Directivas. 

O Artigo 1.º da Directiva de Baixa Tensão descreve o âmbito de aplicação da diretiva, enquanto 

que no Anexo II estão identificados os casos específicos que a Diretiva exclui. Cumprida esta 

dupla verificação de comparação com as caraterísticas do produto, é importante verificar os passos 

do fluxograma da Figura 29. 

 

 

Figura 29 – Fluxograma da aplicação da Directiva de Baixa Tensão. 

 

Caso a Directiva de Baixa Tensão seja aplicável, a Directiva Compatibilidade Electromagnética 

também será devido ao facto de, nos limites de tensão abrangidos, existir sempre a criação de 

campos magnéticos abrangidos pela Directiva de Compatibilidade Electromagnética. 
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O Artigo 1.º da Directiva de Compatibilidade Electromagnética define o seu âmbito de aplicação, 

sendo necessário a comparação desse âmbito com as características do produto e seguem-se os 

processos do fluxograma da Figura 30. 

 

 

Figura 30 – Fluxograma da aplicação da Directiva de Compatibilidade Electromagnética. 

 

Conclui-se então que a Directiva de Compatibilidade Electromagnética é aplicável caso o produto 

seja capaz de causar distúrbios eletromagnéticos, no caso deste não estar incluído no ponto 2 do 

Artigo 1.º da Directiva de Compatibilidade Electromagnética. 

3.6 Selecção do tipo de prensa a analisar 

A prensa seleccionada para desenvolver o trabalho foi a prensa eléctrica desenvolvida para efectuar 

testes funcionais e em circuitos em linha para produtos electrónicos, nomeadamente PCB’s. Na 

base de escolha desta máquina para a aplicação de regras e conceitos de Segurança de Máquinas, 

esteve o facto de ser um produto novo e que é possível replicar no futuro por parte da empresa, 

criando, desde já, a base de uma metodologia de análise rigorosa. 
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A máquina, representada na Figura 31, tal como referido anteriormente, é uma máquina que servirá 

para o teste funcional e de circuitos em PCB’s, onde a intervenção humana será necessário, devido 

aos testes necessários a realizar. Como tal, a máquina foi pensada nesse propósito e foi necessário 

colocar em prática todos os passos necessários para que se reduzissem ou eliminassem, ao máximo, 

os riscos que poderiam surgir na interação da máquina com o operador. 

 

Figura 31 – Representação em desenho da máquina. 

 

3.7 Procedimento para a apreciação de risco 

Tal como referido e explicado anteriormente, os métodos utilizados foram o Risk Assessment 

Methodology IOSH Method/HRN e o Método Simplificado, verificando se com qualquer um dos 

métodos, é possível atingir bons resultados, tendo em conta que o mais importante é a disciplina e 

a precisão utilizadas na obtenção dos dados relativos aos parâmetros existentes para estimar o 

risco. 

Foi criada uma lista de verificação a partir da norma ISO 14121-1:2007 (segurança de máquinas – 

avaliação de risco), sendo utilizado o formulário descrito na norma ISO 14121-2:2007 (segurança 

de máquinas – avaliação de risco – parte 2) para registar os perigos. A função deste tipo de listas 
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é identificar todos os perigos existentes na máquina e também verificar as necessidades da 

aplicação de medidas, tendo em vista a conformidade com a legislação vigente. Para ser possível 

aplicar o formulário, foi necessário identificar os limites existentes na máquina, tais como as fases 

do ciclo de vida actual, função da máquina e o tempo médio de vida. A identificação dos perigos 

também teve em conta as tarefas executadas em cada fase do ciclo de vida, assim como as 

principais zonas de perigo. 
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4 RESULTADOS 

A primeira etapa da avaliação dos riscos refere-se à determinação dos limites da máquina e, 

neste caso, foram estabelecidos os limites de uso, de espaço e de tempo de acordo com as 

especificações da ISO 12100:2010. Todas as limitações referidas encontram-se referenciadas 

no manual de instruções da máquina (Anexo I), nomeadamente os modos de operação existentes 

e quais os procedimentos a utilizar por quem opera a máquina, qual o nível de formação que as 

mesmas devem possuir para efectuar determinadas operações na máquina, encontrando-se 

também identificados quais os limites de espaço necessário e o seu limite de tempo (ISO 

12100:2010). 

Foram também considerados no manual de instruções outros limites com, por exemplo, o 

ambiente envolvente à máquina, tais como temperatura, humidade, poeira, nível de limpeza 

requerido e propriedades do material a ser trabalhado (ISO 12100:2010). 

A criação da lista de verificação, a partir da norma ISO 14121:2007, para a identificação dos 

perigos, a segunda etapa da apreciação de riscos, constituiu um bom método porque, através 

deste documento, foi possível identificar não só os perigos como também exigências a nível de 

sistemas a utilizar na máquina.  

Para efectuar a estimativa de risco, utilizaram-se dois métodos distintos para podermos 

comparar os seus resultados e poder retirar algumas conclusões sobre qual o mais indicado para 

uma correcta análise por parte do fabricante. O primeiro método foi o Risk Assessment 

Methodology IOSH Method/HRN que realiza uma análise vários parâmetros definidos como a 

probabilidade de ocorrência, a frequência de exposição, o grau de dano e o número de pessoas 

expostas a determinado evento perigoso. O segundo método foi a Método Simplificado, onde 

apenas foi avaliado a probabilidade de ocorrência e a gravidade, avaliando o nível de risco e o 

nível de intervenção necessária. As apreciações de risco efectuadas podem ser consultadas em 

anexo, estando descritas as pontuações atribuídas a cada tarefa ou condição perigosa, assim 

como as medidas aplicadas para eliminar ou reduzir o risco. (Apendix I e II) 

A apreciação de riscos com estes dois métodos distintos permitiu chegar a alguns pontos em 

comum com o que Pacheco tinha definido, visto que os principais perigos das prensas se devem 

às partes móveis situadas nas zonas de interacção com o operador, nomeadamente a zona de 

colocação de unidades a testar (Pacheco, 1993). 

Os níveis de risco mais elevados encontram-se nas fases de utilização e manutenção, pois são 

as fases em que os trabalhadores se encontram mais frequentemente expostos às zonas 

perigosas, atingindo altos níveis de risco e que era necessário ter em conta na fase de projecto 
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para criar soluções que permitissem eliminar ou reduzir os riscos identificados (ver Apendix I 

e II).  

O movimento de subida e descida do calcador apresenta um nível de risco elevado devido à 

força exercida pela servomotor que não permite o movimento contrário quando é activado o seu 

curso. As consequências de um entalamento nesta fase da operação seriam graves, pois o 

operador corria o risco de amputação da parte do corpo que pudesse ficar presa. Para evitar este 

tipo de ocorrências, optou-se por colocar um conjunto de barreiras fotoeléctricas tipo 4 com 

redundância e monitorização constante dos componentes de segurança escolhidos (relés de 

segurança e PLC), atingindo o nível de performance requerido, o PLe, aquando da avaliação 

pelo software SISTEMA que consta nas figuras da página seguinte (Figuras 34 a 38). Além 

disso, o operador necessita de accionar os botões de início “ao mesmo tempo”, tendo um tempo 

de diferença de actuação de 0,5 segundos, ou seja, a sua configuração é semelhante à de um 

comando bimanual mas, na verdade, não o são, visto que o operador não necessita de ficar a 

pressionar para que a máquina inicie o movimento.  

  
Figura 32 – Constituição das funções de segurança com recurso ao software SISTEMA. 

 

A utilização do software SISTEMA permitiu saber com exactidão se os componentes de 

segurança que tinham sido pensados na fase de projecto eram os mais adequados para o nível 

de segurança que máquina exigia. Assim, construiu-se o sistema de comandos com o recurso a 

este tipo de ferramenta, determinando o nível de performance e verificou-se que os 

componentes de segurança eram adequados para atingir o nível pretendido. 

 

Figura 33 – Definição do nível de performance requerido (PLr) através do SISTEMA. 
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Figura 34 – Definição do nível de performance (PL) da função de segurança para a paragem da máquina através do 

SISTEMA. 

 

 

Figura 35 – Definição do nível de performance (PL) da função de segurança para abertura das portas da máquina 

através do SISTEMA. 

 

 

Figura 36 - Apreciação de risco da fase de manutenção, segundo o Método Simplificado. 

 

A manutenção de um equipamento é uma fase crucial e onde ocorrem grande parte dos 

acidentes, visto que poderão estar desabilitadas funções de segurança importantes para efectuar 

a manutenção do equipamento. Assim, torna-se crucial a correcta apreaciação do risco e as 

medidas de controlo a implementar nesta fase de vda útil do equipamento. Uma das medidas 

implementadas para a actividade de manutenção, face ao risco evidenciado, foi o corte geral de 

energia com possibilidade de bloqueio por sistema LockOut TagOut. Os procedimentos de 

LockOut TagOut (LoTo) traduzem as medidas de inserção de bloqueios e/ou colocação de 
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avisos sobre um interruptor, válvula, etc, para evitar a reativação do equipamento e para 

informar que a manutenção está a decorrer. (Pilz) (Labor, 2002) 

Outra medida de segurança implementada foi o botão de rearme para evitar accionamento 

acidental da máquina (arranque intempestivo). 

A inclusão destes componentes de segurança permite obter um nível de segurança elevado já 

que é necessário ligar o corte de energia, rearmar a máquina e, ainda, as barreiras estarem 

desimpedidas para que a máquina possa efectuar qualquer tipo de movimento (ver Apendix I). 

As restantes fases como, por exemplo, o transporte, a instalação e o ajuste obtiveram valores 

distintos, sendo importante identificar e definir quer a nível de sistemas de protecção na 

máquina, quer no manual de instruções as regras que devem seguir os operadores nestas fases 

para que não existam situações indesejáveis ou possíveis de contornar. 

A fase que obteve o menor nível de risco foi a fase de desmantelamento, tendo-se observado 

discrepância entre os dois métodos aplicados. Esta discrepância será abordada na discussão de 

resultados. Para esta fase encontra-se, ainda, previsto o destino dos diversos materiais que 

constituem a máquina, nomeadamente os equipamentos eléctricos e electrónicos. 

De acordo com os perigos evidenciados, foram estabelecidas as medidas de segurança mais 

adequadas a cada caso, podendo ser consultadas em Apendix para uma melhor compreensão. 

Contudo, as medidas mais importantes para a segurança do operador foram a implementação 

das barreiras fotoeléctricas que permitem o acesso à zona de operação por parte do operador 

sem que exista o risco de entalamento ou esmagamento a um nível aceitável. 

Algumas das medidas de segurança repetem-se, principalmente a utilização de sensores 

magnéticos e de barreiras fotoeléctricas tipo 4 que podem ser considerados um sistema de 

segurança através de protecção móvel e dispositivo de protecção, respectivamente. Estas são 

medidas a aplicar nas portas e protecções móveis da zona de operação que possam dar acesso a 

zona perigosas como é o caso das portas frontais e traseiras e zona de operação da máquina e 

que dão aceso à zona de instrumentação e do quadro eléctrico, definidos na apreciação de risco 

com o nível mais elevado, evitando que a máquina funcione enquanto a protecção não se 

encontra na posição fechada e a barreira esteja desimpedida. A utilização destes tipos de 

sistemas de segurança permite eliminar ou reduzir o nível de risco dos perigos relacionados, 

directa ou indirectamente, com a zona de operação. 
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Figura 37 – Zona de operação da máquina com o painel de comandos acima. 

 

 

Figura 38 – Protecções móveis equipadas com sensores magnéticos. 

 

 

Figura 39 – Protecções fixas equipadas com chave. 

 

Face à apreciação de risco efectuada, a inclusão de uma botoneira de emergência foi 

fundamental, pois em caso de emergência é necessário actuar para que não ocorram situações 

graves como, por exemplo, a máquina rearmar por acção voluntária de um operador e existir 
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uma pessoa a efectuar manutenção numa zona não visível da máquina ou até mesmo em caso 

de electrocussão. A botoneira de emergência encontra-se no segundo nível de segurança, 

estando ligada ao relé de segurança com uma arquitetura de categoria 4, onde existe redundância 

e monitorização constante. 

 

Figura 40 – Painel de comando e sistemas de comando implementados. 

 

A distância de segurança apresentada na Figura 45 foi calculada através da Norma 

ISO 13855:2010 que define metodologia de cálculo para a colocação das barreiras de segurança. 

A Figura 46 demonstra os tempos de resposta de cada componente na função de segurança, 

tendo em conta que se definiu utilizar a situação mais crítica no que diz respeito à velocidade 

de aproximação a uma zona perigosa, utilizando a seguinte fórmula: 

S = 2000 x Tp + 8 x (d – 14) 

onde: 

8 x (d – 14) > 0 e 100 < S ≤ 500 

S – Distância de segurança a cumprir; 

Tp – Tempo de resposta total; 

d – Resolução da barreira. 
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Figura 41 – Distância de segurança calculada através da fórmula presente na ISO 13855:2010 (ver Anexo IV). 

 

 

Figura 42 – Distância de segurança calculada através da fórmula presente na ISO 13855:2010. 

Para os restantes perigos, as medidas organizacionais, tais como formação contínua aos 

trabalhadores, estabelecer planos de manutenção e sensibilizar para os perigos e consequências 

contribuem para uma autoconsciencialização dos riscos, tornando o trabalhador uma parte 

activa no processo de prevenção de segurança. 

A Directiva de Baixa Tensão aplica-se à maioria dos componentes elétricos da máquina mas é 

referida na declaração de conformidade apenas para os componentes que não se incluem na 

Directiva Máquinas mas que são abrangidos pela Directiva de Baixa Tensão, sendo esta 

especificidade referida no ponto 1.5.1 do Anexo I da Directiva Máquinas:  

✓ “Se a máquina for alimentada com energia elétrica, deve ser concebida, fabricada e 

equipada de modo a prevenir ou permitir prevenir todos os perigos de origem elétrica”. 

Resumindo, os requisitos de segurança referidos na Directiva de Baixa Tensão terão de ser 

cumpridos para a máquina em questão, sendo necessário verificar os requisitos dos Artigos 8.º 

e 2.º, conforme especificados na Figura 47. 
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Figura 43 – Fluxograma da obrigação dos fabricantes e objetivos de segurança no cumprimento da Directiva de 

Baixa Tensão. 

 

Segundo o Artigo 8º da Directiva de Baixa Tensão existem dois métodos de avaliação de 

conformidade. A aplicação destes depende da conformidade do produto com os elementos de 

segurança previstos no Anexo I da presente Directiva.  

O controlo interno de fabrico nesta Diretiva não tem como requisito uma apreciação de risco, 

sendo a sua aplicação mais intuitiva do que a Directiva Máquinas. Para provar a conformidade, 

é necessário identificar as Normas Harmonizadas que associadas completam os requisitos do 

Anexo I (Directiva de Baixa Tensão) e aplicá-las à máquina em questão. Caso não existam 

normas para completar algum requisito, as modificações feitas terão de se validadas 

comjustificação escrita das opções tomadas para o completar. 

A Directiva de Compatibilidade Electromagnética baseia a sua aplicação apenas no 

comportamento de um equipamento relativamente emissão e receção de ondas 

eletromagnéticas. Este aplica-se através dos requisitos especificados no Artigo 7.º ou do Artigo 

13.º respetivamente, como referido na Figura 48. 
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Figura 44 – Fluxograma da aplicação da Directiva de Compatibilidade Electromagnética. 

 

Pode observar-se que existe uma distinção nos processos de um produto “Aparelho” de um 

produto “Instalação fixa”, sendo importante confirmar se a caracterização do produto está 

correcta através das definições descritas no artigo 2º da Directiva de Compatibilidade 

Electromagnética. 

Segundo Artigo 7º da Directiva de Compatibilidade Electromagnética, é obrigatória a 

conformidade dos aparelhos com os requisitos essenciais estabelecidos no ponto 1 do Anexo I 

da mesma Diretiva. Este refere também a obrigatoriedade da composição da documentação, 

tendo em consideração o Anexo II ou III, distinguindo-se apenas pelo envolvimento ou não de 

um organismo externo. O Anexo II aborda o procedimento de avaliação de conformidade 

segundo um Controlo Interno de Fabrico e o Anexo III baseia o seu procedimento no Anexo II, 

acrescentando a validação do dossiê técnico por um organismo notificado. Para os 

equipamentos que estejam sujeitos à Directiva de Compatibilidade Electromagnética é 

obrigatória a afixação da marcação CE e a referência na Declaração CE de Conformidade. 
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5 DISCUSSÃO  

As máquinas em geral apresentam grande número de perigos, mas estes podem ser eliminados 

durante a fase de projecto, permitindo obter máquinas com um elevado nível de segurança. O 

primeiro passo a ter em conta para qualquer projecto de segurança de máquinas é identificar os 

perigos e considerar o nível de risco que está presente (Macdonald, 2004). 

A importância da aplicação de sistemas de segurança em prensas deste género, deve-se ao facto 

de serem um dos tipos de máquinas mais perigosas utilizadas na indústria, sendo o 

esmagamento e a amputação um dos principais tipos de lesão causados por acidentes de trabalho 

com estes equipamentos, levando a uma considerável exigência dos fabricantes em tentar 

cumprir a legislação aplicável. 

A existência de diversos métodos de apreciação de risco permite uma variabilidade de escolha, 

podendo ser adaptada à realidade de cada indústria. Para esta dissertação, a escolha recaiu no 

método HRN e no método simplificado. 

Relativamente ao método HRN, após verificação e análise dos resultados obtidos, verificou-se 

que é um método que se adequa mais ao pretendido, visto que avalia diversos parâmetros 

iniciais como, por exemplo, probalidade de ocorrência de evento perigoso e a frequência de 

exposição ao perigo, que estão relacionados entre si, pois a probabilidade de ocorrência de um 

evento perigo depende, mas não só, da frequência com que o trabalhador está exposto a um 

perigo. Além destes dois parâmetros referidos anteriormente, foca-se ainda no grau de dano e 

no número de pessoas expostas. A inclusão destes parâmetros na estimativa de risco inicial 

permitiu obter uma apreciação mais próxima do pretendido, além de permitir ter uma noção 

clara e exacta da necessidade de eliminar ou reduzir o risco para níveis aceitáveis e que sejam 

capazes de não criar situações indesejáveis para o operador.  

Relativamente ao método simplificado, os critérios utilizados foram a probabilidade de 

ocorrência e a gravidade, contendo cada um deles cinco níveis de avaliação. Foi importante 

considerar estes critérios com o máximo de valores possível para podermos efectuar uma 

apreciação de risco o mais próxima possível da realidade e não houvesse limitação nos níveis 

de risco a avaliar, pois poderiam existir lesões com gravidade intermédia a serem classificadas 

como ligeiras ou como graves, obtendo-se assim um nível de risco eventualmente inadequado 

à situação avaliada.  
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Na tabela 18, efectuou-se a comparação entre os níveis de risco obtidos em cada um dos 

métodos, optando-se por analisar o nível de risco inicial do método HRN e o nível de risco do 

método simplificado, pois, em ambos os casos, as medidas ainda não tinham sido pensadas. 

Tabela 18 - Comparação dos níveis de risco obtidos em cada um dos métodos. 

Fase de vida útil Risco associado HRN (risco inicial) Método Simplificado 

Transporte 

Mecânico (atropelamento)   

Mecânico (esmagamento)   

Mecânico (entalamento)   

Instalação 
Eléctrico (electrocussão)   

Mecânico (cortes/ferimentos)   

Ajustes 

Eléctrico (electrocussão)   

Mecânico 

(cortes/ferimentos/ental.) 
  

Utilização 

Mecânico (entalamento)   

Eléctrico (electrocussão)   

Mecânico (entalamento)   

Mecânico (choque/impacto)   

Vários   

Manutenção 
Eléctrico (electrocussão)   

Mecânico (entalamento)   

Desmantelamento Vários   

 

Como se pode verificar, o grau de disparidade entre os dois métodos é grande na maioria dos 

riscos, nomeadamente nas primeiras fases de vida útil. Esta disparidade de resultados deve-se 

ao facto de o método HRN utilizar mais critérios para a apreciação de risco, enquanto que no 

método simplificado apenas foram utilizados dois critérios (probabilidade de ocorrência e a 

gravidade). 

A fase da utilização da máquina foi onde se encontrou mais semelhanças, apesar de no método 

HRN, termos o nível de risco inicial elevado em todos os riscos associados a cada tarefa 

avaliada.  

Após a aplicação dos métodos escolhidos para a apreciação dos riscos, verificou-se que o 

método simplificado apresenta algumas limitações, pois foca-se essencialmente no parâmetro 

de probabilidade de ocorrência de dano e a gravidade que este pode causar no operador. A 

possibilidade de evitar ou diminuir o dano é extremamente difícil de quantificar, pois depende 

fortemente da sensibilidade do operador e da sua interacção com a máquina, tendo sido colocado 

o pior dos cenários (interacção elevada no ciclo de produção). Como tal, o método simplificado 

não se coaduna com o tipo de avaliação que se pretendia para este trabalho. 

A utilização do software SISTEMA permitiu saber com exactidão se os componentes de 

segurança que tinham sido pensados na fase de projecto eram os mais adequados para o nível 

de segurança que máquina exigia. Assim, construiu-se o sistema de comandos com o recurso a 

este tipo de ferramenta, determinando o nível de performance e verificou-se que os 
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componentes de segurança eram adequados para atingir o nível pretendido, colocando a 

máquina num patamar adeaquado a nível de cumprimento legal e normativo. 
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6 CONCLUSÕES E PERSPETIVAS FUTURAS 

6.1 Conclusões 

Durante a realização deste trabalho foram encontradas algumas dificuldades na aplicação das 

exigências impostas pelas directivas e também pelo nível de exigência que era pretendido para 

a máquina que se pretendia desenvolver e avaliar, porque mesmo que a probabilidade de 

ocorrência seja baixa mas o perigo exista, mais tarde ou mais cedo, existe a possibilidade de 

ocorrência de um acidente. 

Tendo em conta o trabalho desenvolvido na presente dissertação e ao longo das fases de 

desenvolvimento e construção da máquina, entende-se constituir uma mais valia para a empresa 

a aplicação dos sistemas e princípios de segurança propostos para este tipo de máquina, 

tornando-se, assim, mais fácil o desenvolvimento desta e de outras máquinas do género no 

futuro. 

O acompanhamento desde a fase de projecto por parte de uma equipa multidisciplinar torna-se 

fundamental e permite obter uma variabilidade de opiniões úteis na definição e aplicação dos 

conceitos e regras a aplicar nas máquinas a desenvolver. Assim, é imprescindível que seja 

prática por parte do fabricante a definição dos sistemas de segurança a implementar logo na fase 

de projecto para evitar desperdícios de tempo e dinheiro, havendo a necessidade de alargar os 

prazos de entrega aos clientes finais. 

A utilização do software SISTEMA permitiu saber com exactidão se os componentes de 

segurança que tinham sido pensados na fase de projecto eram os mais adequados para o nível 

de segurança que máquina exigia. Assim, construiu-se o sistema de comandos com o recurso a 

este tipo de ferramenta, determinando o nível de performance e verificou-se que os 

componentes de segurança eram adequados para atingir o nível pretendido, colocando a 

máquina num patamar adeaquado a nível de cumprimento legal e normativo. 

6.2 Perspetivas futuras 

Um dos aspectos que podia ser abordado em trabalhos futuros seria a questão da evolução dos 

sistemas de comando que, actualmente, têm sido alvo de constantes alterações e que deviam ser 

amplamente estudadas. A introdução da inteligência artificial no mundo da segurança é cada 

vez mais uma realidade e isso poderá trazer um novo paradigma e novos riscos para os 

operadores que deve ser abordado e estudado. 
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Por fim, era importante continuar o trabalho desenvolvido na empresa, sendo o passo seguinte 

alargar o estudo a outras máquinas desenvolvidas, criando uma metodologia de 

acompanhamento e apreciação do risco para os diversos tipos de máquinas fabricadas. 
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8 APENDIX 
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Apendix I – Apreciação de Risco (Método HRN) 
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Apendix II – Apreciação de Risco (Método Simplificado) 

  

AVALIAÇÃO DE RISCOS DE MÁQUINAS  Hugo Lopes 

Fase de vida 
útil 

Condição 
perigosa/Tarefa 

Risco associado 
Estimativa do 

risco Medidas de controlo 

Tipo Origem Potencial consequência PO G NR 

Transporte 

Transporte manual de 
cargas 

Ergonómico 

Postura Distúrbios músculo-esqueléticos 3 2 6 Os operadores devem possuir formação adequada e 
certificada para a movimentação manual de cargas. 
A máquina deve possuir uma estrutura quefacilite o 
transporte e a sua movimentação fácil, de forma a requerer o 
mínimo esforço por parte do operador. 

Sobrecarga/subcarga 
mental 

Fadiga 3 2 6 

Utilização de empilhador 

Mecânicos 
Mobilidade de 

Máquinas 
Atropelamento 4 5 20 

Os operadores devem possuir formação adequada e 
certificada para a movimentação manual de cargas. 

Mecânicos 
Mobilidade de 

Máquinas 
Esmagamento 3 5 15 

A máquina ao ser transportada deve estar presa com 
umacinta, de forma a  não existir a possibilidade de cair. 

Elementos móveis da 
máquina 

Mecânicos 
Elementos em 

movimento 
Entalamento 3 2 6 

As peças móveis da máquina devem ser fixadas à estrutura e, 
caso não seja possível, devem ser colocadas à parte para que 
na movimentação não possam colocar em risco o operador 
que está a movimentar. No entanto, a máquina deve ser 
embalada com recurso a filme de protecção e, se for 
necessário para o transporte, colocada em caixa de madeira 
devidamente fechada e identificada. 

Instalação 
Ligação da máquina à 

rede elétrica 

Eléctrico 
Partes que ficaram 
vivas em condições 

de falha 
Electrocussão 3 5 15 

Cumprimento das boas práticas de Segurança de projecto e 
construção de equipamentos elétricos de Baixa Tensão. 
Verificação do Quadro Elétrico aquando da sua montagem. 
Utilização de Equipamentos de Protecção Individual. 

Mecânicos 

Arranque 
intempestivo/ 

movimento de partes 
móveis 

Cortes ou ferimentos 3 5 15 

Cumprimento das boas práticas de Segurança de projecto e 
construção de equipamentos elétricos de Baixa Tensão. 
A máquina só deverá iniciar os movimentos quando o 
operador pressionar o comando de início ou rearme. 

Ajustes Retrabalho Elétrico Eléctrico 
Partes que ficaram 
vivas em condições 

de falha 
Electrocussão 2 5 10 

Ajustes devem ser realizados por pessoal qualificado e devem 
ser utilizados os EPI's necessários para a realização dos 
mesmos. 
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Fase de vida 
útil 

Condição 
perigosa/Tarefa 

Risco associado 
Estimativa do 

risco Medidas de controlo 

Tipo Origem Potencial consequência PO G NR 

Ajustes Retrabalho mecânico Mecânicos 

Utilização de 
ferramentas e 

equipamentos/ 
contacto direto com 

partes móveis e zonas 
perigosas da máquina 

Entalamento/Cortes/Esmagamento 3 5 15 
Ajustes devem ser realizados por pessoal qualificado e 
devem ser utilizados os EPI's necessários para a realização 
dos mesmos. 

Utilização 

Movimento do calcador 
(subida/descida) 

Mecânicos 
Elementos em 

movimento 
Entalamento 5 5 25 

Colocação de barreiras fotoeléctricas a uma distância de 
112mm da zona de perigo para prevenir o entalamento das 
mãos na colocação do produto. 
Proteger a zona superior e inferior da zona de operação para 
que não seja possível entalar as mãos no movimento de 
subida do calcador. 

Acesso à área técnica da 
máquina e partes 

móveis (troca de fixture) 
Mecânicos 

Elementos em 
movimento 

Entalamento, corte, perfuração 3 5 15 

Proteger a zona abaixo da fixture para que não seja possível 
ocorrer o entalamento de qualquer parte do corpo na troca 
da fixture. 
Colocar sensor magnético para que, quando a tampa esteja 
aberta, não exista qualquer tipo de movimento da máquina. 

Sistema Pneumático Material/Substâncias Ar 
Vários (Projecção material, maior força 

do calcador, etc.) 
2 4 8 

Colocação de válvula de retenção. 
Colocação de corte de segurança pneumático.  
Colocação de manómetro regulador de pressão. 

Contacto com partes em 
tensão 

Eléctrico 
Partes que ficaram 
vivas em condições 

de falha 
Electrocussão 3 5 15 

Cumprimento das boas práticas de Segurança de projeto e 
construção de equipamentos elétricos de Baixa Tensão 
Partes em tensão com tensão reduzida que não produz danos 
ao homem (24V). 
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Fase de vida 
útil 

Condição 
perigosa/Tarefa 

Risco associado 
Estimativa do 

risco Medidas de controlo 

Tipo Origem Potencial consequência PO G NR 

Utilização 

Incompatibilidade 
eletromagnética 

Eléctrico 
Fenómenos 

electromagnéticos 
Efeitos eletromagnéticos noutros 

componentes/produtos/equipamentos 
3 1 3 

Cumprimento das boas práticas de compatibilidade 
eletromagnética, realizando as ligações de componentes 
consoante as boas práticas e garantindo que todos os 
componentes possuam proteção eletromagnética. 

Situação de emergência 
Combinação de 

Riscos 
Origem Várias 

Desidratação, perda de sensibilidade, 
insolação, ataque cardiaco, 

entalamento, corte, etc. 
4 5 20 

Instalação de Botão de Emergência de forma a permitir a 
paragem da máquina em situação de emergência. 

Manutenção/ 
Diagnóstico e 
Resolução de 

Problemas 

Contacto com parte 
elétrica da máquina 
(Abertura do Quadro 

elétrico) 

Eléctrico 
Partes que ficaram 
vivas em condições 

de falha 
Electrocussão 3 5 15 

Regras de manutenção presentes no manual de instruções. 
Quadro elétrico fechado com chave e apenas quem faz a 
manutenção terá a chave. 
Botão de corte de energia da máquina permite a colocação de 
sistema LockOut TagOut. 
Ajustes devem ser realizados por pessoal qualificado e devem 
ser utilizados os EPI's necessários para a realização dos 
mesmos. 

Contacto com 
elementos mecânicos da 

máquina 
Mecânicos 

Elementos em 
movimento 

Cortes ou ferimentos / Esmagamento 3 5 15 

Acionamento acidental 
da máquina 

Mecânicos 
Elementos em 

movimento 
Cortes ou ferimentos / Esmagamento 4 5 20 

Desmantelamento 
Desmontagem da 

máquina 
Combinação de 

Riscos 

Actividades 
repetitivas + esforço 
físico + utilização de 

ferramentas manuais 

Corte/ Esmagamento/ Entalamento/ 
Choque 

3 3 9 
Regras de desmantelamento presentes no manual de 
instruções, respeitando as regras definidas nas directrizes 
ambientais. 
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Anexo I – Manual de Instruções 



 

 

Date: 29-03-2019 

Review: 0 

Mod. 0.63-5 

User Guide 

RF XILS 800 TSi 

 

Client: Teradyne 

Project: 380205 



 

 

  

  



 

 

Dear Client, 

You just acquired a CONTROLAR product. 

This guide has been prepared in order to give you to the details of operations, and all instructions for 

installation, maintenance and use of this equipment, in order to get the maximum performance over 

time. 

Bye doing strictly all the instructions in this guide, you will certainly get excellent results. 

You can always count on our team for any needs that arise during the use of this equipment. 

Thank you for your preference. 
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1. Introduction 

 

This guide was developed with the purpose of providing all the necessary information for the right 

use of the Handler RF XILS800-TSi from the project 380205. The full reading of this guide will provide 

a Quality and Safety assurance in the use of this equipment/machine. 

Through this guide, a full description of the equipment will be presented, from its main 

characteristics, operating principles and its integration in the production process.  

CONTROLAR is not responsible for the use of the equipment for purposes other than those 

described in this guide. 
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2. Overview 

The purpose of this machine is perform functional tests and in circuit tests with inline fixtures 

compatible with the equipment XILS800 from EIIT (Controlar Holding).  The working principle is based 

on the use of a complete test module TSI 52 from Teradyne to realize tests to electronic products. For 

each product model is used a fixture that is custom made. This fixture can be swapped to another one 

to test other products. 

 

Figure 1 - Handler RF XILS800 

The following table describes some general characteristics: 

General characteristics of the machine 

Power Supply (V) 230 

Electric current (A) 10 

Electric Power (kW) 2.3 

Frequency (Hz) 50 

Air supply (bar) 6 

Weigth (kg) 325 

Dimensions c x l x h (mm) 900 x 970 x 1670 (mm) 
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3. General Overview 

 

The RF XILS800-TSi handler is a device that receive the fixture and works as interface with the test 

equipment. 

More specifically, the handler has to press the two plates, top and bottom of the fixture, and the test 

probes press the PCA (Printed Circuit Assembly) uniformly and with the desired course. 

There is a jack scissor system driven by servomotor responsible for transmission of force necessary to 

the working of the test probes.  The DUT (Device under Test) or product to be tested is placed in the 

fixture between the Top Plate and the Bottom Plate. The handler press the test probes in the plates 

against the DUT, establishing contact between instrumentation and the test points. 

A drawer system assisted by a pneumatic lift allows you to insert the bed inside the handler and 

connect the interfaces present on the bottom of the fixture with the instrumentation interface. 

To replace the fixture in the handler, the pneumatic lift move the drawer up, disconnecting the test 

interface. Then a drawer can be manually opened and the fixture can be replaced quickly by another. 

After placing another fixture in the drawer, just insert the set inside the handler and proceed to closing 

the safety Panel. The procedure of swap is semi-automatic and assisted via HMI. 

 

The lower part of handler is dedicated to store the Teradyne TestStation Inline Model 52.  

The TSi-52 module is a double chassis rack with capacity up to 10 pin boards, 5 per module.  The system 

consists of the following modules: 

 2 Test Site Chassis where UltraII pin boards are installed. 

 1 System Power Chassis where system power supplies are installed. System power supplies 

deliver power to the pin boards. 

 1 User Power Chassis where user programmable power supplies are installed. User 

programmable power supplies deliver power to the unit under test (UUT). 

 1 Power Distribution Box where power is delivered from the electrical wall socket to all 

TestStation Inline system components. 

 2 Computers. 

 1 Monitor. 

 1 Keyboard. 
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3.1. External Components of the Machine 

 

 

Figure 2- Frontal Panel 

 

Figure 3 - Rear View of Machine 

Monitor 19’’ – Connected to 
2 instrumentation computers 

by KVM Switch 

Main Switch - Turn ON/OFF 
the machine 
 
Emergency Button – cut the 
air supply and block move-
ments if it’s pressed by the 
operator. 
 
Rearm Button - Restart the 
air supply after an emer-
gency. 
 
Pressure Sensor- measure 
the pneumatic pressure and 
work as pressure switch. 

 

HMI – IP 10.0.0.3 

Allow to control the machine 
in automatic and manual 
mode. Also it’s possible to do 
some tests, swap the fixture 
and adjust some parameters.  

PCB Positioners – universal 
System to place PCBs in 

inline fixtures 

Start buttons to initiate 
automatic test sequence 

Key lock – allow remove the 
side panels using a proper 

key.  

Side Window- Allow an easy 
view to the test. 

 

Rear Upper Door – Allow the 
access to the electric cabinet 
and to the back of the test 
system. Is monitored by the 
safety relay 

FRL Unit – By the Windows 
located in the door, it’s possible 
to monitoring the air pressure.  

Rear Lower Door – Allow the 
access to the back side of the 
instrumentation. Is monitored 
by the safety relay. 

Elevating Castors– Allow 

move the equipment in the 

line and leveling due the 

adjustable foots.  
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3.2. Internal Components of the machine 

 

3.2.1. Handle Core Mechanism 

 

 

 

 

 

Figure 4 - Handler Core Mechanism 

 

PCB Positioner 
System - universal 
system to place PCBs 
in inline fixtures 

 

Linear Bearings- Allow the 
vertical linear slide of the 
pusher plate with very low 
friction and no gaps. 

 

Interface Fixture<->PLC – 
This Interface connects the 
fixture to the PLC. It allow to 
give bidirectional signals with 
the status of the test. 

 

PCB Positioner Home 
Sensors- This sensors detect 
when the PC positioners are 
in home position, important 

for the fixture swap. 

Jack Scissor Mechanism – 
this system allow to achieve 
a 10kN press force using a 
750 motor. 

 
Pusher Plate- This plate is 
responsible to press the 
fixture. It is equipped 
inductive sensors to 
monitoring the fixture 
codification. 

 



 

 

8 

3.2.2. Jack Scissor mechanism 

 

Figure 5 -Jack Scissor Mechanism 

 

 

 

 

3.2.3. Drawer System  

 

 

Figure 6 - Drawer System 

 

 

 

Rexroth Servomotor. This 
motor is responsible for the 
movement of the pusher 
plate. The encoder perform a 
continuous monitoring of the 
position even when the 
power is off.  

Jack Hammer ZIMM 5kN-
18×4-S – Multiplies the 

motor torque 4:1 relation. 
It’s geared to the motor 
by a pair of timing belt 

Handle – allow to open and 
close the drawer to change 

the fixture 

Fixture Locking – This handle 
bar allow to lock7unlock the 
fixture to swap. The moni-
toring is made by an optical 
fiber installed in the right 
side of the drawer. The fix-
ture actuates in spring tab 
that reflect the light from 
the fiber.  

Telescopic linear guides- This 
precision guides allow the full 
extraction of the drawer to 
remove the fixture. The 
closing it’s monitored by a 
photoelectric sensor. 

Frontal Drawer Cover- - It 
allows to operate the drawer 
up and down safely.  To open 

the drawer it’s mandatory 
open the cover and 

subsequently the air is 
cutted. 
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3.2.4. Electric Cabinet  

   

 

 

Figure 7 - Electric Cabinet 

 

 

 

3.3. Fixture Type 

This machine was developed to work with XILS800 fixtures. Any other fixture should be used in this 

machine.  

The XILS fixture was developed by the group Controlar.  

 

 

 

Figure 8  - Fixture XILS800 TSI 52 

Thermal Switches. Protect 
the electric circuit against 
short circuits and overloads. 

 

PLC – IP 10.0.0.67 – Central 
Controller for all the machine 

Servo Driver - Receives co-
ordinates from the PLC 
and control the position 
speed and velocity param-
eters. 

Fontes de Alimentação- Fornece 
alimentação ao circuito de co-
mando e Controlo 24VDC 

 

Relés de Segurança de 2 Níveis.  
Nível 1  - Monitoriza Botoneira, Portas 
e PLC. Rearme Manual 
Nivel 2 – Monitoriza Barreiras e Painel 
Frontal de Proteção de Gaveta  

Top plate set. It can have 
test probes if the DUT have 

test points in the upper 
side. 

Connected by a transfer 
block interface in the 
bottom plate. 

Interface module compatible 
with TSi 52 system.  

Bottom plate set – allow to 
get PCB up to 510x460mm, 
with up to 5120 test points. 
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4. User Instructions 

4.1. Installation: 

 For a correct installation of the equipment you should proceed in conformity with the following 

described steps: 

1. Unpack de device in its final position. 

2. Use an air tube with 6mm of diameter with the correct fast coupling to connect to the com-

pressed air line.  

Note: The compressed air line requires air filter of 5 micron and a nominal pressure of 6 bar 

(maximum pressure – 7.5 bar). 

3. Connect the equipment to the electric main power.  

Note: The electric socket must have ground connection. The recommended voltage is 

230Vac ± 10%. 

4. Turn on the air switch (shut-off valve). 

5. Turn on the electric general switch. After this moment the equipment passes to self-diag-

nosis mode. 

6. Please wait for the console show the Emergency Screen.   

7. Verify if the emergency button is released and all the doors is closed. Turn ON the 

Pneumatic Circuit on the button Reset on the frontal panel. Verify if the air pressure is 

bigger than 6 bar. 

 

Figure 9 - Emergency Button, Digital Manometer and Rearm Button 
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8. Press “Restart Button” on the Emergency screen. 

 

Figure 10 - Home Screen 

9. Login in the HMI’s home screen and on the test computer. Press the button Login. Select 

the User and enter password. 

 

 

Figure 11 -Login Buttons 

Factory User’s accounts: 

1. Operator (Level 1) 

1.1. User: Operator  

1.2. Password: user 

2. Supervisor (Level 2) 

2.1. User: Supervisor  

2.2. Password: admin 

3. Programmer (Level 2) 

3.1. User: Technician  

3.2. Password: maintenance 

 

10. Connect the test equipment (see “Equipment Test Interface”). 
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4.2. General Operation Mode 

The diagram bellow represent the general hierarchy of the system.  

 

Figure 12 - General Operation Mode 

 

4.3. Home Screen  

This is the main screen of the equipment. Here it is possible to Login/Logout. There are 3 user levels: 

 Operator – at this level is allowed to operate the equipment in automatic and manual mode. 

You cannot change the test bed or changing the parameters of the servo motor.  

 Chief - besides the functions of operator it’s possible to change the bed and perform the cali-

bration of the Positioners of PCBs. Attention! At this level it is important to properly calibrate 

the Positioners of PCBs.  

 Technician – this is the most advanced level of user. All actions performed in this mode are the 

responsibility of their own. Here you can change position and parameters of the servomotor 

as well as product acceptance limits. 

New users can be added in the "service" menu. 
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The buttons “Automatic”, “Manual”, “Fixture Swap” and “Service” are available as user level selected. 

At any time can change the graphical interface language to the most convenient.  

 

 

Figure 13 - Home Screen 

4.4. Emergency Mode 

This menu appears each time the equipment is in emergency mode.  

Several situations that may lead to entry into emergency mode of the equipment. There are two bars, 

one for the general functioning of the machine and another to the Servodrive. Whenever the 

servodrive enters emergency mode, it is necessary to do a reboot via the button "Clear". 

 

Figure 14 - Emergency Screen 

Login/Logout 
of the User  

Allows to switch 
the language of 
the graphical user 
interface. 

Automatic Mode - ac-
cessible to: operator, 
Chief and Technician. 

Manual Mode - ac-
cessible to: Chief 
and Technician. 

 

 Fixture Swap: acces-
sible to: Chief and 
Technician. 

 

Menu de Service: accessi-
ble only to Technician 

Status bar: informs 
the user about the 
State of the 
equipment. 

Clear button: delete 
errors and warnings 

in the servodrive 

Reset button: After 
the reset of the 
pneumatic circuit, 
allows the equipment 
reset. 

State of emergency 
information: informs the 
operator about the 
cause of the problem 

ServoDrive state 
information: show 
the existence of 
Errors  
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To restore the normal mode of operation should: 

1. Ensure you know and solved the problem that triggered the emergency 

2. Reset the Pneumatic Circuit in the "Reset" button on the front panel. 

3. The "Reset" button appears on the HMI after reset. Press the "Reset" Button. 

Actions that trigger the emergency State:  

 Opening doors;  

 Performance of emergency Entry;  

 Error or anomaly in the servomotor;  

 Detection of limit switches;  

 Insufficient air pressure; 

  Unexpected events in the functioning of the drawer;  

 Failure in communication between PLC-> HMI;  

 Process watchdogs. 
 

 

For more information consult the Troubleshooting chapter. 

 

4.5. Automatic Mode 

In automatic mode is allow to realize tests after the correct configurations of the system. For that the 
fixture have to be attached correctly in the handler and the PCB positioners aligned and tested in 
manual mode.  The test routine is represented in the diagram bellow. 

 

Figure 15 - Automatic Test Routine 
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To realize a test follow the sequence: 

1. Place the PCB in the positioners. 

2. Press simultaneously both Start buttons located in the front panel of the machine. 
3. The Top plate will move down to the “Check Position”. 

4. The Poka Yoke present in the fixture (normally an Optical Fiber) will verify the PCB orientation.  

a. If Orientation is Correct, top Plate move to the “Test Position”. 

b. If Orientation is Incorrect, top plate move to the “Waiting Position”. 

5. After top plate reaches the test position, the PLC send a flag to computer to initiate the test. 

a. PLC PC  -    PcbInTestPos = TRUE 

 

6. When the the test is finished the Computer send the flag according the test result 

a. If test fails      PC PLC     PRODNOK = TRUE 

b. If test pass       PC PLC     PRODOK= TRUE 

7. The top plate will move to the “Waiting Position”.  PCB can be removed. The machine is ready 

to perform a new test. 

 

 

 

Figure 16 - Automatic Mode Screen 

  

Test Abort: Allow to 

cancel the test. 

 

Test Statistics: Count 

the product that passed 

and the products failed. 

Also the cycle time is 

counted. The button 

“Reset Value” allow to 

reset all the counters. 

Reinicia os Contadores. 

Test Status: Inform and 

give instructions to the 

operator to realize the 

test.  

Light Indicators: give a 

quick information about 

the status of the 

components in the 

machine. 

Fornecem informação 

rápida sobre os 

equipamentos 

utilizados no teste. 
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4.6. Manual Mode 

The manual mode have two purposes: Control manually all the test sequence and perform the align-
ment of the PCB positioners. 

In this mode there isn’t verification of PCB orientation neither it’s presence.  The movement of the 
top plate can be done only in JOG mode before the alignment of the positioners. After that the pre-
defined movements “Go Home”, “Go Check”, “Go Test” appeared on the screen and can be selected. 

 

 

Figure 17 - Manual Mode Screen 

  

Test Status: Inform 

and give instructions 

to the operator to 

realize the test.  

 

Test Status: Inform 

and give instructions 

to the operator to 

realize the test.  

 

Test Status: Inform and 

give instructions to the 

operator to realize the 

test.  

 
PCB Alignment: 

Button to confirm the  

PCB alignment.   

 
Test Status: Inform and 

give instructions to the 

operator to realize the 

test.  
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4.6.1. PCB Positioners Alignment Procedure 

The alignment of the PCB positioners is very important to avoid damage the fixture and the handler. 

This procedure must be done every time fixture is replaced or the positioners are moved.  

  

1. Place the right positioner in the default position (knock the col-

lar in the shaft). Tight lightly the hand screw 

 

2. Hold with one hand in the PCB.  Adjust the left positioner to the 

width of the PCB. Leave 1 mm gap. Tight lightly the hand screw 

 

 

3. Adjust the back limiters to the length of the PCB. Tight lightly 

the hand screws. Remove and Place the PCB several times to 

test the position. Check if any component of the PCB collides 

during the slide of the PCB. 

 
 

4. Move carefully the top plate using the manual JOG. Test if the 

PCB is getting correctly placed in the fixture.  Move up and 

down several times to simulate the movement of the top plate. 

 

 

5. After test the positioners. Confirm the tight of all screw and 

confirm in the button “PCB Guides”.   

6. Test again with the predefined positions. Move the top plate to 

Home position and then to the Check position. Remove and 

place the PCB and repeat the sequence. If everting is ok. An 

automatic test can be performed. 
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4.7. Fixture Swap Mode 

In this menu is possible to replace the fixture to another one. This machine was developed to assist 

the user to correctly replace the fixture.  However is also possible to remove the fixture without the 

assistant.  

 

Figure 18 - Fixture Swap 

 

4.7.1. Fixture Swap Procedure 

1. Press the Button “Swap Fixture!” to start the assistant. 
 

2. Open the PCB positioners. Move both positioners to the top ends of 

the shafts. An inductive sensor will detect their presence.  

 

3. Move The Drawer UP. And inductive Sensor will detect when the 

Drawer is in “Up position”   

Instructions: in this box 
the step by step swap 

instructions is shown to 
the operator 

This Button allow to star the 
assistant and if the fixture is 
in correct state, abort the 
fixture swap. 

Drawer Control Buttons: 
These buttons allow to 
move up and down the 
the drawer. The drawer 
only can be opened when 
drawer is in “Up Position” 

Light Indicators: these 
light show the status of 
the main sensors used in 
the swap.  

Top Plate Control Buttons: 
These buttons allow to move 
the Top Plate to the Swap 
Position. In these position the 
Top Plate Can be removed 
with the Bottom. 
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4. Place the Swap Spacers in the bottom pins according the image 

shown in the screen. Press Confirm.  

 
 

 

5. Press the button “Swap Pos.” to move the top plate to the Swap Po-

sition. In these position the Top Plate can be removed with the Bot-

tom. 
 

6. Open the frontal protection panel. The panel is monitored by the 

second level security relay. The servomotor and the pneumatic cir-

cuit won’t work if the panel is open. 
 

7. Open the manual locker and replace the fixture. Lock again the fix-

ture and push the drawer into the handler. A sensor will detect if 

the drawer is correctly closed and locked. 
 

8. Close The Frontal Protection Panel  

 

9. Move The Top to Home Position by pressing the button “Home” 

 

10. Remove the Swap Spacers from the bottom pins according the im-

age shown in the screen. Press Confirm.  

 

 

11. Move The Drawer down. And inductive Sensor will detect when the 

Drawer is in “Down Position”  
 

12. If the fixture is correctly placed realize the PCB positioner’s align-

ment. 
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4.8. Service Mode  

This menu only must be acceded by authorized people from Controlar.   

In the “User Administration” tab a user list can be imported or exported to a USB flash drive.  

The user list is configured in .CSV file and can be opened and written in Microsoft Excel©. 

In the tab “Servomotor Parameters” it’s possible to adjust some parameters as speed and positions.  

The coordinates refers to the linear movement of jack screw. Due the Scissors Mechanism the 

coordinates and speed of the top plate and aren’t linear.  

 

  

Figure 19 - Service Menu 

 

4.9. Switch Off procedure 

The machine must be turned off in accordance with the following procedure:  

 If a test is running, wait for is finish. 

 Press Back button. Wait until the machine returns to the Home Screen 

 Shutdown the computer and the test instrumentation. 

 Wait 5 seconds and turn the main switch off (Erro! A origem da referência não foi encontrada.  

User Administration Tab: 
Allow to import/export users 
to a csv file 

 

 Light Indicators: give a quick 

information about the status 

of the main components in 

the machine. 

 

Axis Zeroing: realize a 
zeroing of the axis of 
the motor using the 

home sensor  

Default values: reset 
servomotor parameters to 
factory values. Servomotor Parameters Tab: 

The basic parameters can be 
changed in the interval 
defined in the limits.  
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5. Handling and transport 

It is recommended the use of a forklift, to transport and install the device which must be lifted 

and transported by the bottom side. Be careful with the forklift to not damage cables and 

instrumentation present in the machine. 

For movement in the line or short distances in regular surface, the equipment is furnished with 

elevating castors with retracting foot.  

 

 

Figure 20 - Machine Handling 

 

During the handling and transport of the handler, is important to assure: 

 - Protection of sensitive areas of the device; 

 - Device stability; 

 - Proper attention and signalling. 
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5.1. Visual Inspection 

After receiving the equipment, it must be carried out carefully through the rupture of the 

packaging wrapper. After that it must be performed a visual inspection, in order to detect gross 

mechanical deformation resulting from a poor transportation. 

 

Note: 

 The maintenance should be made only by duly authorized professionals; 

 Turn off the main switch before any maintenance activity.  

 After maintenance, ensure that all guards are correctly placed 

 In case of failure, malfunction or other abnormal situation, you should turn off the power at 

the main switch and immediate reporting to the maintenance department or responsible for 

the equipment. 
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6. Safety  

This device was developed according to the safety and ergonomics standards ruling and considering a 

comfortable and safe use. 

To keep the security standards the following precautions must be followed: 

 The device should only be operated by duly qualified persons. 

 Prior to any repairing or adjustment action, turn off both the electrical and the compressed air 

switches. 

 If the technician responsible for the maintenance/repair of the equipment needs to be absent 

during the intervention, the air and electrical connections must be shouted down and locked. 

 Always keep the device clean. If needed, use a compressed air pistol or other recommended 

tool. Prior to cleaning, turn off the device. 

 Never remove any lateral or rear panel from the handler, without shut-off the main air and 

electrical connections.  

 Access to the device interior, either by the rear or lateral panels, must never be carried out 

without shutting it down, even for maintenance/repairing purposes. 

6.1. Safety circuit/diagram definition: 

 The safety circuit is autonomous, being all the safety components connected directly to the 

safety relays, which acts directly on servodrive and on the safety pressure release valve. 

There are 2 safety relays, establishing 2 levels of security.  

The level 1 need to be reset manually. Also the PLC routine is reset. 

4. Monitoring Devices: 

4.1. Emergency Button  

4.2. Safety Switch (Instruments Frontal Door) 

4.3. Safety Switch (Frontal Instrumentation Door) 

4.4. Safety Switch (Rear Instrumentation Door) 

4.5. Safety Switch (Rear Electric Cabinet Door) 

4.6. PLC  
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The level 2 reset automatically as soon as the monitored devices back to a safety state. The PLC routine 

is not reset, however in some steps they are reinitialized to ensure the normal state of the machine. 

5. Monitoring Devices: 

5.1. Safety Light Curtain 

5.2. Safety Switch (Frontal Drawer Cover) 

 

 The EC Declarations of Conformity for the safety components are available in the section 12. 

"EC Declarations of conformity". 

1.1. Risk analysis: 

 This handler was designed and manufactured in accordance with the requirements of the 

respective EC Directive, and with category IV of safety. 

RISK'S DESCRIPTION PREVENTIVE ACTIONS/MEASURES 

Access to moving parts 

Light curtain with category IV. 

 

Protection/isolation of the surrounding structure 
of the machine. Frontal Cover with safety Switch. 
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Access to parts under voltage 

 
Confinement of the components under voltage 

with an electrical box. 

  
 
 
Danger of shock hazard due to a failure 
in the electric insulation 
 
 
 

Grounding of all accessible metal parts. 

Improper use of this equipment without 
meeting the proper safety conditions 
due to a failure, a lack in the mainte-
nance or any other reason 

Main power cut-off and main air supply cut-off 
with the possibility of placing a padlock. 

 

 
                        

               

(*) - All the above pictures are representative. 
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7. Preventive Maintenance: 

 

7.1. Precautions during the maintenance: 

 Before any maintenance of the equipment, please, proceed according to the precautions listed 

in the section 5.  

 The check list defined as follows, must be performed by qualified technicians and every 6 

months. 

7.2. Verification Check List: 

 

 Keep always the equipment clean. If necessary, use an air compressed gun ; 

 Keep the flanged linear bushings and the shafts, always clean ; 

 Wipe off dirty oil with silk-free cloth or paper, and then, lubricate again the flanged 

linear bushings with the proper grease ; 

 Check if all the surrounding panels (electrical cabinet's panel included) are fixed 

and whether any screw is loose ; 

 Move up to its initial position, the front cylinder (top plate) and the back cylinder 

(interface), and after shut-off the main pneumatic supply, check if the cylinders do 

not move downwards ; 

 Check if the cylinders action/movement are smoothness ; 

 Check if the inductive sensors are functioning normally ; 

 Perform test on all the automatic and manual operations, and check if the 

functioning occurs normally ; 

 Check if all the safety components, safety barriers and emergency push-button, 

are functioning normally ; 

 The Interface probes must be verified and replaced if necessary. 
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7.3. Maintenance and Trouble Shooting 

The maintenance should be periodic and performed by properly qualified and trained 

professionals. In the following table it´s described in the maintenance operations and their 

periodicity: 

Table 1 - Maintenance table 

It
e

m
 #

 Task 

Description 

Frequency 

Procedure 

D
ai

ly
 

W
ee

kl
y 

M
o

n
th

ly
 

Tr
im

es
te

r 

Se
m

ia
n

n
u

al
 

Ye
ar

ly
 

01 
General 

cleaning 
 x     

Do not clean with a compressed 
air gun. 

Avoid abrasive products 

02 Ventilation    X   
Check if the fan its working 

Clean the filter 

03 

Differential 

circuit 

breaker 

    X  Test operation by pressing the 
test switch  

04 
Power 

supply’s 
   X   

Measure all the power supply´s 

Adjust if it is necessary  

05 
Linear guides 

and bearings 
  x    

Clean all the linear guides. The 
linear bearing don’t need 

lubrication 

06 
Servomotor 

belt 
   x   Check tension and tighten if 

necessary 

07 
Gearbox and 

jack 
    x  Lubricate with grass on 

lubrication points 

08 
bearing 

housings 
    x  Lubricate with grease on 

lubrication points 

09 Optical Fiber     x  
Check the detection of the fiber. 
If necessary clean the lens and 

calibrate again 

10 
Clean 

Interface 
   x   

Clean the interface pins and 
check the contact. If necessary 

replace it 
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In the following table it´s described some problems with the possible solutions. 

Table 2 - FAQ table 

TroubleShooting Table Possible solution 

1 Machine doesn’t turn ON 

Main power Supply is ON? 

Yes Go to next Step 

No Check the plant power supply. If necessary 
change the plug. 

Circuit Breakers are ON and fuses is ok? 

Yes Go to next Step 

No Check if there are some short circuit or 
some burn component. If everything is ok, 
Turn On The circuito breaker or replace the 

fuses and test the equipment.  

Power Supply is working properly? 

Yes Call Assistance 

No Adjust or if necessary replace the power 
supply. 

2 Machine always in Emergency Mode 

All the Doors is Closes and Emergency Button is released? Yes Go to next Step 

No Check the doors Switches and emergency 
button. 

Air Supply is OK?   Yes Go to next Step 

No Check if shutoff valve is open. Check if the 
pressure in the rear manometer . 

The Drawer is closed? Yes Check all the drawer sensors. If necessary 
call assistance. 

No Close the drawer. 

3 Servomotor doesn’t work or is with persistent errors 

The limit switches was reached? Yes Check the belt. Performed a Axis Zeroing in 
Manual mode. If the problem happens 

again, contact assistance.  

No Go to next step 

The speed and positions was changed? Yes Restore Default Values in manual menu 

No Go to next step 

After restart the equipment the problem still occurs? Yes Call Assistance 

No Check communication cables. 
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4 The drawer doesn’t move/ is blocked 

The Drawer protection cover is closed? 

Yes Go to next Step 

No Close the cover 

The PCB positioners is open?  

Yes Go to next Step 

No Open PCB Positioners 

The frontal pressure sensor lcd is green? 

Yes Go to next Step 

No Check if the light curtains is aligned and 
cleaned. Check the air supply. 

5 System restarting is blocking 

The fixture is properly indexed? Yes Go to next Step 

No Remove and Place the Fixture in Manual 
Mode 

The light curtains is aligned and clean? Yes Go to next Step 

No Clean the light curtain 

The optical fiber isn’t working properly Yes Restart Equipment. If the problem persists 
call assistance 

No Calibrate the optical fiber amplifier 

6 System is testing but nothing happens 

The computer test is ON? Yes Go to next Step 

No Turn On Computer, is mandatory to test 
the DUT. 

The Ethernet cable is properly connected to the computer? Yes Go to next Step 

No Replace the cable if necessary.  

There are IP conflicts in the network? Yes Call network administrator 

No Check The communication between 
computer and PLC.  
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7.4. Mechanical Spare Parts List 

DESCRIPTION QNT MANUFACTURER REFERENCE 

380205_026A - PUSHER PLATE GUIDE 1 CONTROLAR 380205_026A 

380205_027A - PUSHER PLATE GUIDE SYM 1 CONTROLAR 380205_027A 

380205_030A - REAR DRAWER SENSOR PLATE 1 CONTROLAR 380205_030A 

380205_031A - REAR DRAWER SENSOR SUPPORT PLATE 1 CONTROLAR 380205_031A 

380205_032A - FRONT DRAWER SENSOR PLATE 1 CONTROLAR 380205_032A 

380205_034A - RAMP DRAWER 2 CONTROLAR 380205_034A 

380205_037A - BALL PLUNGER LIMITER (SYM) 2 CONTROLAR 380205_037A 

380205_038A - BALL PLUNGER LIMITER 2 CONTROLAR 380205_038A 

380205_043A – TORQUE SPRING L3.5XD1.05 (340024_44) 5 CONTROLAR 380205_043A 

380205_050A - DETECTION PLATE LIMIT 2 CONTROLAR 380205_050A 

380205_052A - DETECTION PLATE HOME 1 CONTROLAR 380205_052A 

380205_071A - BASE INSTRUMENTATION INTERFACE 2 CONTROLAR 380205_071A 

380205_072A – DUMMY COVER 1 CONTROLAR 380205_072A 

380205_073A - SPIKE INTERFACE GUIDE 2 CONTROLAR 380205_073A 

380205_094A - SOCKET LEVER 1 CONTROLAR 380205_094A 

380205_096A - WEAR PLATE 1 CONTROLAR 380205_096A 

380205_097A – LOCK SUPPORT PLATE  1 CONTROLAR 380205_097A 

380205_109A SLIDING GUIDE PCB LEFT 1 CONTROLAR 380205_109A 

380205_110A SLIDING GUIDE PCB RIGHT 1 CONTROLAR 380205_110A 

380205_112A MOBILE REAR CORNER 2 CONTROLAR 380205_112A 

380205_120A - FRONT CORNER ENTRY 2 CONTROLAR 380205_120A 

380205_121A -PCB INPUT TAB (ESQ+DRT) 2 CONTROLAR 380205_121A 

380205_135A - PROTECTION BOARD DRAWER STOP 2 CONTROLAR 380205_135A 

TEST PROBE 100MILS GKS 945  77 INGUN GKS 945 357 106 A 1100 

WEAR PLAIN WASHER IGLIDUR G - D18XD32X1.5 16 IGUS IGLIDUR G D18D32E1.5 

JACK ZIMM 199C0018 - EQN.001.1203.18 - 1 ZIMM 199C0018 

 IGUS CABLE CONDUCT 1 IGUS 10025 

SELF-LUBRICATING SINTERED BEARING SELFOIL (8-11-20) 2 SELFOIL 44143 

SELF-LUBRICATING SINTERED BEARING SELFOIL D18XD16XL12 6 SELFOIL D18xd16xL12 

SELF-LUBRICATING SINTERED BEARING SELFOIL D20XD18XL15 6 SELFOIL D20xd18xL15 

SELF-LUBRICATING SINTERED BEARING SELFOIL D30XD34XL25 4 SELFOIL D30xD34xL25 

BEARING IGUS GSM 3034-15 5 IGUS GSM 3034-15 

LINEAR BEARING D30 4 MISUMI LHIRW-MX30 

BEARING HOUSING UCP D15.0 4 NORELEM  24200-15202 

PNEUMATIC CYLINDER SMC CDQSB25-75DC 4 SMC CDQSB25-75DC 

STAINLESS STEEL SPLIT SHAFT COLLAR WITH INDEXING LEVER 2 WDS 827-312A 

SEMI SPLIT SHAFT COLLAR 2 WDS 827-312 

BELT PROFILE T5, 16MM - 73 TEETH E 365MM  1 NORELEM  22050-0516X0365 

FAN FILTER  2 EBS PLAST PMFA120T 

FRL UNIT 1 SMC AW20-F02E-B 

TELESCOPIC GUIDE (ACCURIDE 3832-0065TR) = 1 PAR = 1 ACCURIDE 3832-0065TR 

TELESCOPIC GUIDE ROLLON == LTF-44-700 == 2 ROLLON LTF-44-700 

SHOULDER SCREW DIN 923 M4X3 6 FABORY DIN 923 M4X3 

SHOULDER SCREW DIN 923 M5X10 4 FABORY DIN 923 M5X10 

GRUB SCREW BALL END M6X35 1 NORELEM  07121-06X35 

BALL PLUNGER M 16 X 24 2 NORELEM  03000-16 

GUIDE PIN QDI Ø2.90 1 CONTROLAR 304060-016A 

PNEUMATIC FEMALE SOCKET 2 HARTING 9140006279. 

TOOTHED BELT PULLEYS, T5 PROFILE 16MM - 32 TEETH 2 NORELEM  22002-051632 

ELEVATING CASTORS WITH FOOT 4 NORELEM  95090-045181 

NEEDLE ROLLER BEARINGS HK0609 12 SKF HK0609 

LINEAR BEARING LBBR DIAM12  6 SKF LBBR12 

BALL PLUNGER M10 2 ELESA GANTER  GN 615-M10K  

BALL PLUNGER M8 2 RS 478-731      

SHUTOFF VALVE (VHS20-F02A) 1 SMC VHS20-F02A 
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8. Test Equipment Communication and Interface: 

8.1. General Description 

The diagram bellow represents the communication architecture implemented the RF XILS800.  

Controlar developed a library pack is ready to install in test computer ready to work with ADS protocol.  

 

Figure 21 - Communication Architecture 
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8.2. Communication with computer test instrumentation 

There are defined 6 variable to communicate via ADS protocol with the PLC. They are declared in the 

library: GVL_COMM_PC 

Variable Type Direction Description / Status 

PLCW_TOP_PLATE_IN_TOP_POSITION 

BOOL 

PLC to PC 

Top plate in Top Position 

PLCW_TOP_PLAT_IN_TEST_POSITION Top plate in Test Position 

PLCW_PCB_IN_TEST_POSITION PCB ready to Test 

PLCR_TEST_FINISH_OK 

PC to PLC 

PC finish test and product PASS 

PLCR_TEST_FINISH_NOK PC finish test and product FAIL 

PLCR_TEST_RUNNING PC is testing 

 

8.3. Interface block 70 Pins PLC <-> Fixture 

 
Figure 22 - PLC<-> Fixture  Interface 

PIN FUNCTION  

1, 2  5VDC 

3,4  12VDC 

5,6 24VDC 

7,8,9,10 GND 

11 FIXTURE BIT 0 

12 FIXTURE BIT 1 

13 FIXTURE BIT 2 

14 FIXTURE BIT 3 

15 FIXTURE BIT 4 

16 FIXTURE BIT 5 

17 FIXTURE BIT 6 

18 PCB POSITION OK 

19 FIXTURE ADAPTER 

20 SPARE 

21 PCB IN TEST 

22 FIXTURE STOPPER UP 

23 FIXTURE STOPPER DOWN  

24-27 FIXTURE OUT 1-4 

28-30 SPARE 

31 RS232 TX 

32 RS232 RX 

33 RS232 GND 

34-70 SPARE 
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9. Safety Procedures 

This section provides safety information related to this equipment. This information are intended 

to ensure compliance with safety requirements, giving information of the potential risks and the means 

to eliminate or reduce that risk. 

9.1. General Information 

For correct use of the equipment, you should ensure that: 

 The worker has been trained for the task, having a sense of the dangers and risks to which he´s 

exposed and how to avoid them; 

 The worker wear the personal protective equipment; 

 All the safety devices and safety features are activated; 

 There isn´t any changes in the components or materials; 

 There isn´t used other equipments, components or materials other than those provided; 

 Do not overload any equipment, components and material of the system, in order to meet the 

production needs; 

 The equipment do not operate beyond the established limits; 

 Maintenance operations are carried out by accredited technicians with appropriate training, 

following the maintenance plan established in this guide. 
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9.2. Safety Procedures Before Operation 

Before starting the process, make sure that the equipment is properly installed and does not 

constitute a danger to the workers. Then note the following points: 

 Read all the guides - Analyze the content of this and other supplied guides before attempting 

any function for the first time. Procedures that seem to be relatively simple and intuitively, 

may require a complete understanding of the operation to prevent unsafe or hazardous 

situations. 

 Identify potential hazards - Although controlled, there are many hazards and residual risks 

that must be taken into account before using the system. 

 Know the control system and its functions - Before operating the system for the first time, 

make a routine check of the operational procedures with the power off. Locate all hardware 

and software commands and know their functions.  

 Locate the emergency stop buttons - Know the location of all emergency stop buttons to 

trigger them in case of emergency. 

 Be aware of the movements - Check attentively the possible movements of the components 

of the system to prevent any surprises. 

9.3. Safety Procedures During Operation 

During machine operation, there should be considered a set of procedures: 

 Ensure the correct use of the equipment; 

 Wear the personal protective equipment; 

 Pay attention to warning signs and other warnings that may arise; 

 Stay alert to any situations that may generate danger; 

 Keep the safety distance; 

 Do not remove the safety devices. 
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10. Environmental Procedures 

10.1. Package 

 

The packaging consists of 100% recyclable material, carton and plastic film. These materials 

should be reused whenever possible. In case of disposal, they should be segregated and referred to 

recovery options through a licensed waste management operator. 

 

10.2. Materials  

 

This machine is designed with high quality materials and durability, allowing a prolonged use of 

the product and the possibility of upgrade, which results in reduced resource use and waste. 

In subchapter 7.4 of this manual, we give instructions for the end-of-life dismantling of the 

product, identifying for each of the constituent materials the type of waste generated and the recovery 

options. 

 

10.3. Restriction of Hazardous Substances Directive (ROHS)  

 

Controlar machines are manufactured in compliance with the restrictions on the use of hazardous 

substances in accordance with the requirements of the ROHS Directive. 

All machines are sold with the EU declaration of conformity, which certifies that the Electrical and 

Electronic Equipment (EEE) complies with the limit of substances established in Article 5 of the ROHS. 
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10.4. Product End-of-life Instructions  

At the end-of-life of the Controlar product, we recommend that you follow the procedures for a correct 

waste management, respecting the legislation and contributing to a reduction of the associated 

environmental impacts. 

There are several end-of-life options for recovering components and materials, with a focus on reuse 

and recycling options. The following table identifies the materials / components that can be dismantled 

and the type of waste they constitute so they can be referred to recovery options. 

 

 
Identification of 

materials  
 

 
 

Recommendation  
 

Type of Waste 
 

Classification of waste 1) 
 

Structure 
 

 
 

Dismantling and send 
for recovery/recycling 

 

Ferrous scrap (Steel) 
 

Metals (including their alloys) 
(LoW chapter 17 04) 

Scrap Non Ferrous 
(Aluminum, Bronze, Brass) 

Metals (including their alloys) 
(LoW chapter 17 04) 

Plastics (Polymer, 
Composites) 

Frações recolhidas seletivamente    
(LoW chapter 20 01) 

Electrical and Elec-
tronic Components 

 

 
Dismantling and send 
for recovery/recycling 

 

Wastes from electrical 
and electronic equipment  

 

Wastes from electrical and 
electronic equipment  
(LoW chapter 16 02) 

Electric cables 
 

Dismantling and send 
for recovery/recycling 

 

Wastes from electrical 
and electronic equipment  

 

Wastes from electrical and 
electronic equipment  
 (LoW chapter 16 02) 

Monitor 
Dismantling and send 
for recovery/recycling 

 

Wastes from electrical 
and electronic equipment  

 

Wastes from electrical and 
electronic equipment  
 (LoW chapter 16 02) 

PC 
Dismantling and send 
for recovery/recycling 

Wastes from electrical 
and electronic equipment  

 

Wastes from electrical and 
electronic equipment  
 (LoW chapter 16 02) 

 
 

Mechanical 
Components 

 
 

 
 

Dismantling and send 
for recovery/recycling 

Ferrous scrap (Steel) 
 

Metals (including their alloys) 
(LoW chapter 17 04) 

Scrap Non Ferrous 
(Aluminum, Bronze, Brass) 

Metals (including their alloys) 
(LoW chapter 17 04) 

Plastics (Polymer, 
Composites) 

 Separately collected fractions  
 (LoW chapter 20 01) 

1) According to the List of Wastes (LoW), often called European Waste Catalogue, Decision 2014/955/UE 

 

Specifically in the case of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), improper waste disposal 

has serious negative consequences for the environment and health. 

https://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos/Classificacao/Decisao2014955UE.pdf
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Attachements A 

 

Attachements B 


