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FINALISTAAcidentes de Trabalho

“Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício 
do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício 
do trabalho dos segurados referidos no inciso VII 
do art. 11 desta lei, provocando lesão corporal ou 
perturbação funcional que cause a morte ou a 
perda ou redução, permanente ou temporária, da 
capacidade para o trabalho".

Art. 19 da Lei nº 8.213/91
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FINALISTAAcidentes de Trabalho

80 Toneladas

0,0125% 90kg
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FINALISTAAcidentes de Trabalho

Falta de Comunicação

Ruído

Negligência

Imperícia
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FINALISTAO SSA

Qual o objetivo?

Como funciona?

Do que é feito?

É possível ser aplicado?
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FINALISTAQual o objetivo?

Segurança para o Profissional

Confiança para o trabalhador

Melhorar a qualidade das manutenções

Garantir a redução ou eliminação de acidentes
em manutenções
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FINALISTAComo Funciona?

Corte de Tração

Modos: Maquinista, Manutenção e Modo
“ZEN”

Automático
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FINALISTADo que é feito?
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FINALISTADo que é feito?
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FINALISTAAlimentação do Circuito
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FINALISTACircuito de Controle
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FINALISTASobre o projeto

A necessidade

A viabilidade

A importância

As vantagens

O custo
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FINALISTAA necessidade...

O trabalho com manutenção de trens, metrôs e
locomotivas é de alto risco na área da
manutenção. A qualquer momento uma vida
pode ser ceifada por uma pequena falha humana,
isso seria evitado se houvesse um bom sistema de
segurança.
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FINALISTAA viabilidade...

Pequeno investimento

Possibilidade de aperfeiçoamento em Hardware e
Software

Estabilidade do sistema

Manutenções
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FINALISTAA importância...

Garantir aos seus funcionários a qualidade no
serviço e a segurança, traz como benefício a
redução do número de acidentes, além de
conduzir a empresa para o avanço tecnológico.
Afim de garantir a saúde dos trabalhadores e
desenvolvimento tecnológico dentro da empresa,
consideramos importante a implantação desse
sistema em um ambiente de trabalho como este.
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FINALISTAAs vantagens...

Direcionando o foco para o investidor, temos que
contar com funcionários que trabalhem tranquilos
e focados, pois isso ajuda na sua produção e na
qualidade do serviço prestado.
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FINALISTAO custo...

Microcontroladores
Displays LCD 16x2
Resistores
*Painel solar
*Baterias
Teclado Matricial
Placas de Circuito Impresso e materiais essenciais
para prototipagem.
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FINALISTAPerspectivas futuras
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