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Protectores 

De um modo geral, e segundo a ISO 12100-2 (2003), as principais funções associadas 

ao protectores são as seguintes: 

 prevenção do acesso à área situada no interior do protector (ou delimitada por ele); 

 retenção/captação de componentes, como: peças maquinadas, aparas, líquidos, 

radiações, gases, ruído, entre outros, que a máquina possa projectar, deixar cair ou 

emitir. 

Na NPEN 953(2000)1 está descrito que um protector é um elemento da máquina 

utilizado especificamente para assegurar uma protecção por meio de uma barreira física ou 

material, impedindo o acesso a zonas perigosas. Pode ter designações e configurações 

diferentes, tais como, tampa, resguardo, porta, protector em túnel, etc. e ser de três tipos: 

protectores fixos, protectores móveis e protectores reguláveis. 

Um protector fixo, tal como o próprio nome diz, encontra-se fixo à máquina por 

intermédio de elementos - parafusos, porcas - que só permitem que o mesmo seja removido ou 

aberto com auxílio de uma ferramenta; ou fechado permanentemente (ex.: soldadura). São 

portanto uma opção ideal, quando não é necessário um acesso frequente à zona perigosa ou 

que se pretende proteger (exemplos de aplicação: acesso a órgãos móveis de transmissão, 

polias, correias, etc.) (ISO 12100-2:2003). Estes protectores devem ainda cumprir com os 

requisitos relativos a distâncias de segurança e aberturas de acesso (NPEN 294:1996), de 

modo a garantirem a eficácia prevista. 

Todavia, quando aumenta a frequência de acesso a determinado órgão móvel o 

incómodo resultante da remoção e da recolocação de um protector fixo aumenta, até que se 

torna justificável, o recurso a um protector móvel com dispositivo de encravamento sem 

bloqueio (protectores móveis tipo B) ou a um protector móvel com dispositivo de encravamento 

com bloqueio (protectores móveis tipo A) (NPEN 953:2000, EN1088:19952). O protector 

associado a um dispositivo de encravamento sem bloqueio apresenta as seguintes 

características funcionais (NPEN 953:2000): 

 as funções perigosas da máquina “cobertas” pelo protector não podem operar, enquanto 

ele não estiver fechado; 

                                                 
1 É uma norma harmonizada, cuja primeira publicação no jornal oficial da UE foi em 13.03.1998, data a partir da qual a sua adopção 
confere presunção de conformidade com os requisitos essenciais por ela cobertos. 
2 É uma norma harmonizada, cuja primeira publicação no jornal oficial da UE foi em 15.10.1996, data a partir da qual a sua adopção 
confere presunção de conformidade com os requisitos essenciais por ela cobertos. 
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 quando o protector é aberto durante a operação das funções perigosas da máquina, é 

dada uma ordem de paragem, garantindo que o operador quando aceder à zona 

perigosa, esta se encontre livre de perigo; 

 as funções da máquina “cobertas” pelo protector não podem operar, enquanto este não 

estiver fechado; 

 quando o protector estiver fechado, as funções perigosas da máquina podem operar, 

mas o fecho do protector não inicia por si próprio a operação de tais funções; 

 o protector seja utilizado quando a frequência de acesso à área perigosa é elevada; 

 não seja necessária a utilização de nenhuma ferramenta para a sua abertura. 

O protector associado a um dispositivo de encravamento com bloqueio apresenta as 

seguintes características funcionais (NPEN 953:2000): 

 as funções perigosas da máquina “cobertas” pelo protector, não podem operar enquanto 

ele não estiver fechado e bloqueado; 

 após tentativa de abertura, o protector permanece bloqueado na posição de fechado até 

que tenha desaparecido o risco devido às funções perigosas da máquina; 

 quando o protector estiver bloqueado na posição de fechado, as funções perigosas da 

máquina “cobertas” pelo protector podem operar, mas o fecho e o seu bloqueio não 

iniciam por si próprios, a operação de tais funções. 

O protector regulável é segundo a NPEN 953:2000, um protector fixo ou móvel que pode 

ser regulável no seu conjunto ou conter partes reguláveis, sendo que, a regulação mantém-se 

inalterada durante uma determinada operação, limitando o acesso aos elementos móveis 

estritamente necessários ao trabalho, podendo ser regulado manualmente ou automaticamente 

conforme a natureza do trabalho a realizar, sem recorrer à utilização de uma ferramenta. 

Dispositivos de segurança 

De referir ainda que, segundo a ISO 12100-2 (2003) existe um conjunto de dispositivos 

de segurança (diferentes de um protector) que só por si, ou associados a um protector eliminam 

ou reduzem o risco. De entre eles destacam-se, o dispositivo de comando bimanual (DCB) e o 

dispositivo sensor. 

O DCB deve cumprir com determinados requisitos que devem ser integrados ao nível de 

concepção, porque previnem a adopção de comportamentos inseguros, por parte do operador, 
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relacionados com a neutralização ou utilização indevida do dispositivo (NPEN 574: 20003), 

nomeadamente: 

 actuação simultânea - significa que deve ser concebido de forma a que o operador tenha de 

usar as duas mãos durante o mesmo período de tempo, colocando uma mão em cada 

dispositivo de actuação de comando, para accionar o DCB, não permitindo desta forma que 

uma das mãos possa ficar liberta; 

 actuação contínua - significa que é necessário uma actuação obrigatória do dispositivo, por 

parte do operador, durante todo o movimento perigoso realizado pela máquina, não 

permitindo desta forma que as mãos fiquem libertas, quando o movimento perigoso ainda 

não tenha cessado; 

 actuação síncrona - significa que o intervalo de tempo entre a actuação nos dois comandos 

é inferior a 0,5 s, não permitindo que o DCB seja actuado por duas pessoas, deixando 

assim as duas mãos livres;  

 medidas que previnam a neutralização do DCB pela utilização de uma mão (exemplo: 

separação dos dispositivos de actuação de comando de pelo menos 250 mm); da mão e 

cotovelo do mesmo braço (exemplo: separação dos dispositivos de actuação de comando 

de pelo menos 550 mm; ou previsão de uma barreira entre os dispositivo de actuação; ou 

protecção dos dispositivos de actuação por intermédio de coberturas); do antebraço ou de 

um dos cotovelos (exemplo: utilização de coberturas e/ou aros); de uma mão e qualquer 

outra parte do corpo; pelo bloqueio de um dos dispositivos de actuação (exemplo: 

disposição do DCB sobre uma superfície horizontal situada a pelo menos 1100 mm acima 

do solo ou no caso dos dispositivos de comando estarem implantados na vertical deve ser 

adaptado um anel de protecção em seu redor); 

 colocado a uma distância de segurança da zona perigosa, calculada pela seguinte formula: 

S = K x T + C4 (NPEN 999:20005). Os factores a ter em conta, entre outros, para este 

cálculo são a velocidade de aproximação mão/braço, o tempo de paragem da máquina e as 

normas tipo C correspondentes. 

                                                 
3 É uma norma harmonizada, cuja primeira publicação no jornal oficial da UE foi em 22.03.1997, data a partir da qual a sua adopção 
confere presunção de conformidade com os requisitos essenciais por ela cobertos. 
4 Sendo que: S – distância mínima de segurança (em mm) a que se deve colocar o DCB; K - parâmetro (em mm/s), relativo à 
velocidade de aproximação do corpo humano, que no caso especifico o valor atribuído a K = 1600 (velocidade de aproximação 
mão/braço); T- tempo de paragem global do sistema (em s); C - um factor adicional de segurança (em mm). No caso dos botões 
estarem protegidos contra a queda de objectos é igual a zero, caso contrário é de 250 mm). 
5 É uma norma harmonizada cuja primeira publicação no jornal oficial da UE foi em 11.06.1999, data a partir da qual a sua adopção 
confere presunção de conformidade com os requisitos essenciais por ela cobertos). 
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Os dispositivos sensores (NPEN 1760-1:20006, EN 1760-2:20017, prEN 1760-3:2001), 

segundo a ISO 12100-1 (2003), pelas suas características provocam a paragem da máquina ou 

dos seus elementos (ou garantindo condições de segurança equivalentes), quando uma pessoa 

ou uma parte do seu corpo ultrapassa um “limite de segurança”. Devem ser incorporados 

quando os protectores impõem algumas restrições de operações. Neste caso, os dispositivos 

sensores previnem o acesso à zona de perigo, mas não restringem o acesso do trabalhador, 

detectando a sua presença e isolando as fontes de energia. 

Os dispositivos sensores podem ser: 

 de detecção mecânica (por meio de cabos, de dispositivos sensíveis à pressão, etc.) É o 

exemplo dos tapetes sensores, dispositivos utilizados para proteger as zonas 

circundantes à máquina. Neste caso, ao serem actuados (exercendo pressão por 

exemplo, com os pés), desencadeiam o corte da fonte de energia e consequentemente 

a máquina cessa os seus movimentos perigosos. Especial atenção deve ser dada às 

máquinas com tempos de paragem elevados. Nestes casos, o tempo que demoram a 

parar os elementos perigosos, depois de actuado o dispositivo sensor, terá de ser 

sempre inferior ao tempo que o operador necessita para alcançar esses elementos 

perigosos. A disposição do dispositivo sensor em relação à zona perigosa (distância de 

segurança) deve ter em conta as normas tipo C. 

 de detecção não mecânica - dispositivos fotoeléctrico ou barreira imaterial. É o exemplo 

das barreiras fotoeléctricas que emitem uma cortina fotoeléctrica de feixes 

infravermelhos inofensivos para a saúde, na parte frontal da zona perigosa. Sempre que 

a cortina destes feixes é interrompida, a zona perigosa cessa o movimento (energia 

desligada). Neste caso, e para garantir que o operador quando transponha a barreira 

alcance a zona perigosa e os movimentos perigosos tenham cessado, deve ser 

garantida uma distância mínima de segurança (distância entre a zona perigosa e a 

barreira), calculada pela seguinte fórmula: S = K x T + C8 (NPEN 999:2000). Neste 

cálculo deve ter-se em conta, não só a possibilidade do operador poder permanecer 

entre a barreira e a zona perigosa, sem que o dispositivo de protecção o detecte, como 
                                                 
6 É uma norma harmonizada cuja primeira publicação no jornal oficial da UE foi em 13.03.1998, data a partir da qual a sua adopção 
confere presunção de conformidade com os requisitos essenciais por ela cobertos. 
7 É uma norma harmonizada cuja primeira publicação no jornal oficial da UE foi em 27.11.2001, data a partir da qual a sua adopção 
confere presunção de conformidade com os requisitos essenciais por ela cobertos. 
8 Por exemplo: para uma barreira fotoeléctrica de capacidade máxima de detecção de 40mm, S – distância mínima de segurança 
(em mm) a que se deve colocar a barreira fotoeléctrica que compreende a distância entre a zona de perigo até à zona de detecção; 
T- tempo de paragem global do sistema (em s); K - parâmetro (em mm/s), relativo à velocidade de aproximação do corpo humano, 
que no caso especifico o valor atribuído a K = 2000 (velocidade de aproximação do corpo humano); C - distância adicional em 
milímetros, que no caso específico C= 8(d - 14mm) mas não inferior a 0mm, sendo d a capacidade de detecção do dispositivo em 
milímetros. 
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de, na sua instalação o operador poder alcançar com os membros superiores a zona 

perigosa, por cima ou por baixo da barreira. Para eliminar a probabilidade de ocorrência 

destas situações devem ser tomadas as medidas complementares previstas pelas 

normas tipo C. 


