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DIÁLOGO DE SEGURANÇA - DDS 

 

REGRAS DE SEGURANÇA PARA FERRAMENTAS ELÉTRICAS 

 

 

 

Quando falamos em 
equipamentos elétricos e 
principalmente no ambiente 
laboral, temos que levar em 
conta o uso, e 
consequentemente, a 
segurança para que evitemos 
acidentes. 
 

 
 

Provavelmente você já 
deve estar ciente de como deve 
usar, mas será que você está 

tomando os devidos cuidados? Vejamos 
algumas dicas: 

 Leia o manual da ferramenta; 
 Aterre todas as ferramentas que não 

possuam duplo isolamento. Se a 
ferramenta foi equipada com um plug de 
três pinos, encaixe-o numa tomada de 
três entradas. Se estiver usando um 
adaptador para tomadas de duas 
entradas, fixe o fio adaptador em um terra 
conhecido. Nunca remova o terceiro pino; 

 Mantenha todas as proteções no lugar e 
em boas condições; 

 Mantenha a área de trabalho limpa. Áreas 
e bancadas cheias de entulhos são um 
convite aos acidentes; 

 Evite ambientes perigosos. Não use 
ferramentas elétricas em locais úmidos ou 
molhados; 

 Mantenha as áreas bem iluminadas; 
 Não force a ferramenta. Ela fará melhor o 

trabalho e de maneira mais segura, se for 
usada sob as condições para as quais foi 
projetada; 

 Não separe as pernas do cabo elétrico. 
Se, acidentalmente, cortar o cabo ou 
danificar o isolamento de qualquer 
maneira, não tente repará-lo por sua 
conta. Entregue-a para substituição e/ou 
reparos imediatos. Não substitua cabos 
de extensão por sua conta; 

 Quando sair da área de trabalho 
temporariamente, guarde as ferramentas, 
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de forma a evitar que 
pessoas não autorizadas a 
manuseiem; 

 Use o vestuário 
apropriado, sem joias ou 
roupas folgadas. Elas 
podem agarrar-se em 
peças móveis; 

 Use óculos de segurança 
e protetor auditivo para a 
maioria das ferramentas; 

 Não abuse do cabo. 
Nunca carregue uma 
ferramenta segurando 
pelo cabo elétrico, ou 
desligue da tomada 
puxando por ele. 
Mantenha o cabo afastado 
de fontes de calor, óleo ou 
bordas cortantes; 

 Prenda bem a peça a ser 
trabalhada. Use garras, 
morsas ou um torno de 
mesa. É mais seguro do 
que usar as mãos, ficando 
com as mesmas livres 
para segurar a ferramenta; 

 

 Não se estique para alcançar o ponto de 
trabalho. Mantenha-se bem equilibrado 
durante todo o tempo; 

 Desligue a ferramenta quando não estiver 
usando-a ou quando for trocar 
acessórios; 

 Remova as chaves de ajuste. Forme o 
hábito de verificar se as chavetas e 
chaves de ajustes foram removidas da 
ferramenta antes de ligá-la; 

 Evite partidas acidentais. Não carregue 
ferramentas conectadas com o dedo no 
gatilho; 

 Não repare ou desmonte a ferramenta. 
Deixe estas atividades para o setor 
responsável; 

 Conheça a sua ferramenta elétrica. 
Aprenda suas aplicações e limitações, 
assim como os riscos em potencial 
associados à sua operação. 

 
Fonte da imagem: https://manualdaseguranca.com.br/ferramentas-

eletricas/ 
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