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Utilização do “Braço suporte tipo J” 
como apoio em estruturas Beco 



INTRODUÇÃO

Para montagem de uma estrutura tipo beco, normalmente utiliza-se um

cesto acoplado ou no pior momento abusa-se da posição ergonômica do

colaborador porque uma cruzeta para estrutura Beco mede de 2,40 a

2,80m de comprimento. A cruzeta é fixada ao poste a 0,15m da sua

extremidade, ou seja numa cruzeta de 2,80m ficam 2,65m para que o

instalador trabalhe. Chegar à outra extremidade da cruzeta para instalar o

pino isolador desprende um esforço físico muito grande além de

ergonomicamente dificultar e muito a ação do colaborador.



A ESTRUTURA BECO



O BRAÇO SUPORTE TIPO J



O BRAÇO SUPORTE TIPO J



OBJETIVO

Eliminar o esforço físico e a postura incorreta na realização da atividade,

trazendo mais conforto, segurança e facilidade na montagem de uma

estrutura tipo Beco, principalmente na utilização de cruzetas de 2,80m.

A utilização do “Braço suporte tipo J” veio para facilitar a ação do

colaborador, eliminar o esforço físico e o desconforto ergonômico na

realização da atividade.

Estrutura Beco

Suporte Braço J



O PROJETO

A CEMIG não permitia montar o braço suporte tipo J abaixo de nenhuma

estrutura para que o instalador ficasse de pé no suporte para melhor se

posicionar para montar a estrutura a ser instalada de forma definitiva no

poste. Com a ajuda de um motorista, dois ajudantes e um eletricista,

montamos o braço suporte tipo J abaixo de uma estrutura beco, fizemos

todo o processo de ancoragem para segurança da atividade, instalamos

os pinos isoladores e lançamos os cabos de forma tranquila, sem esforço
físico e respeitando os limites ergonômicos do colaborador.



O PROJETO

O vídeo então foi editado e enviado à Cemig para análise do setor de

engenharia. O estudo foi feito internamente pela Cemig onde nossa

avaliação do braço suporte tipo J foi levada em consideração e o uso do

mesmo foi aprovado para utilização como apoio abaixo da estrutura beco

conforme nossa sugestão. A partir da aprovação da nossa sugestão pelo

setor de engenharia da Cemig, foi realizado uma revisão na IT-RD-00025,

Instrução de Trabalho em Altura, incluindo o uso do braço suporte tipo J

como apoio para o instalador exercer sua atividade abaixo de estruturas

beco.



EVIDÊNCIAS



EVIDÊNCIAS



CONCLUSÃO

A realização do vídeo, aliada às nossas ponderações sobre o braço

suporte tipo J, foram fundamentais para um melhor estudo pela Cemig

da condição favorável para suportar um instalador durante execução da

atividade. E a revisão da IT-RD-00025 (Instrução de Trabalho em Altura)

com inclusão do uso do braço suporte tipo J na Instrução de Trabalho,

realizado pela Cemig em seu setor de engenharia, foi a comprovação da

importância desse suporte para resolver a questão ergonômica do

colaborador, assim como um menor esforço físico na execução da

atividade.
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