NR-12 – SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
(Redação dada pela Portaria SIT n.º 197, de 17/12/10)
Princípios Gerais
12.5. A concepção de máquinas deve atender ao principio da falha segura.
12.17. Os condutores de alimentação elétrica das máquinas e equipamentos devem
atender aos seguintes requisitos mínimos de segurança:
a) oferecer resistência mecânica compatível com a sua utilização;
b) possuir proteção contra a possibilidade de rompimento mecânico, de contatos
abrasivos e de contato com lubrificantes, combustíveis e calor;
c) localização de forma que nenhum segmento fique em contato com as partes
móveis ou cantos vivos;
d) facilitar e não impedir o trânsito de pessoas e materiais ou a operação das
maquinas;
e) não oferecer quaisquer outros tipos de riscos na sua localização; e
f) ser constituídos de materiais que não propaguem o fogo, ou seja, autoextinguíreis, e não emitirem substâncias toxicas em caso de aquecimento.
Comentário: A Varese oferece sistema de barramento blindado, totalmente seguro
12.20.2. Quando a alimentação elétrica possibilitar a inversão de fases de maquina
que possa provocar acidentes de trabalho, deve haver dispositivo monitorado de
detecção de seqüência de fases ou outra medida de proteção de mesma eficácia.
Comentário: A Varese instala um relê de proteção contra falta e oscilação de fase
12.21. São proibidas nas maquinas e equipamentos:
c) a existência de partes energizadas expostas de circuitos que utilizam energia
elétrica.
Comentário: A Varese oferece sistema de barramento blindado, totalmente seguro
Dispositivos de partida, acionamento e parada.
12.24. Os dispositivos de partida, acionamento e parada das máquinas devem ser
projetados, selecionados e instalados de modo que:
b) possam ser acionados ou desligados em caso de emergência por outra pessoa
que não seja o operador;
Comentário: A Varese instala botões de emergência, tipo soco, instalados ao longo
do caminho de rolamento, espaçados a aproximadamente 10 mts entre os mesmos
e a uma altura de 1,5 mts do solo, que atuam diretamente em uma chave geral

12.32. As maquinas e equipamentos, cujo acionamento por pessoas não autorizadas
possam oferecer risco a saúde ou integridade física de qualquer pessoa, devem
possuir sistema que possibilite o bloqueio de seus dispositivos de acionamento.
Comentário: A Varese instala botoeira com botão de emergência com chave
12.33. O acionamento e o desligamento simultâneo por um único comando de um
conjunto de máquinas e equipamentos ou de maquinas e equipamentos de grande
dimensão devem ser precedidos de sinal sonoro de alarme.
12.34. Devem ser adotadas, quando necessárias, medidas adicionais de alerta,
como sinal visual e dispositivos de telecomunicação, considerando as características
do processo produtivo e dos trabalhadores.
Comentário: A Varese instala sinais de alarme visual e sonoro onde necessário
12.36. Os componentes de partida, parada, acionamento e outros controles que
compõem a interface de operação das maquinas devem:
a)
operar em extra baixa tensão de ate 25V (vinte e cinco volts) em corrente
alternada ou de ate 60V (sessenta volts) em corrente continua;
Comentário: A Varese reforma os painéis elétricos, possibilitando que a tensão de
comando na botoeira seja de 24 V
Sistemas de segurança.
12.38. As zonas de perigo das maquinas e equipamentos devem possuir sistemas
de segurança, caracterizados por proteções fixas, proteções moveis e dispositivos
de segurança interligados, que garantam proteção a saúde e a integridade física dos
trabalhadores.
12.38.1. A adoção de sistemas de segurança, em especial nas zonas de operação
que apresentem perigo, deve considerar as características técnicas da máquina e do
processo de trabalho e as medidas e alternativas técnicas existentes, de modo
a atingir o nível necessário de segurança previsto nesta Norma.
12.40. Os sistemas de segurança, de acordo com a categoria de segurança
requerida, devem exigir rearme, ou reset manual, apos a correção da falha ou
situação anormal de trabalho que provocou a paralisação da maquina.
12.42. Para fins de aplicação desta Norma, consideram-se dispositivos de segurança
os componentes que, por si só ou interligados ou associados a proteções, reduzam
os riscos de acidentes e de outros agravos a saúde, sendo classificados em:
a)
dispositivos de intertravamento: chaves de segurança eletromecânicas, com
ação e ruptura positiva, magnéticas e eletrônicas codificadas, optoeletrônicas,
sensores indutivos de segurança e outros dispositivos de segurança que possuem a
finalidade de impedir o funcionamento de elementos da máquina sob condições
especificas;

Comentário: A Varese instala limites de fim de curso nos movimentos de elevação,
translação e direção das pontes rolantes, para segurança contra colagem de
contatos de contatores
12.55.1. Quando a máquina não possuir a documentação tecnica exigida, o seu
proprietário deve constituí-la, sob a responsabilidade de profissional legalmente
habilitado e com respectiva Anotação de Responsabilidade Tecnica do
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – ART/CREA.
Dispositivos de parada de emergência.
12.56. As máquinas devem ser equipadas com um ou mais dispositivos de parada
de emergência, por meio dos quais possam ser evitadas situações de perigo
latentes e existentes.
12.56.1. Os dispositivos de parada de emergência não devem ser utilizados como
dispositivos de partida ou de acionamento.
12.57. Os dispositivos de parada de emergência devem ser posicionados em locais
de fácil acesso e visualização pelos operadores em seus postos de trabalho e por
outras pessoas, e mantidos permanentemente desobstruídos.
12.60. O acionamento do dispositivo de parada de emergência deve também resultar
na retenção do acionador, de tal forma que quando a ação no acionador for
descontinuada, este se mantenha retido ate que seja desacionado.
12.60.1. O desacionamento deve ser possível apenas como resultado de uma ação
manual intencionada sobre o acionador, por meio de manobra apropriada;
Comentário: A Varese instala botões de emergência, tipo soco, instalados ao longo
do caminho de rolamento, espaçados a aproximadamente 10 mts entre os mesmos
e a uma altura de 1,5 mts do solo, que atuam diretamente em uma chave geral
12. 61. Quando usados acionadores do tipo cabo, deve-se:
a) utilizar chaves de parada de emergência que trabalhem tracionadas, de modo a
cessarem automaticamente as funções perigosas da maquina em caso de ruptura
ou afrouxamento dos cabos;
b) considerar o deslocamento e a forca aplicada nos acionadores, necessários para
a atuação das chaves de parada de emergência; e
c) obedecer a distância máxima entre as chaves de parada de emergência
recomendada pelo fabricante.
Comentário: A Varese instala limites de fim de curso, tipo pêndulo, no movimento de
elevação
Meios de acesso permanentes.
12.64. As máquinas e equipamentos devem possuir acessos permanentemente
fixados e seguros a todos os seus pontos de operação, abastecimento, inserção de
matérias-primas e retirada de produtos trabalhados, preparação, manutenção e
intervenção constante.

12.64.1. Consideram-se meios de acesso elevadores, rampas, passarelas,
plataformas ou escadas de degraus.

12.64.2. Na impossibilidade tecnica de adoção dos meios previstos no sub item
poderá ser utilizada escada fixa tipo marinheiro.

12.76. As escadas fixas do tipo marinheiro devem ter:
a) dimensão, construção e fixação seguras e resistentes, de forma a suportar os
esforços solicitantes;
b) constituição de materiais ou revestimentos resistentes a intempéries e corrosão,
caso estejam expostas em ambiente externo ou corrosivo;
c) gaiolas de proteção, caso possuam altura superior a 3,50 m (três metros e meio),
instaladas a partir de 2,0 m (dois metros) do piso, ultrapassando a plataforma de
descanso ou o piso superior em pelo menos de 1,10 m (um metro e dez centímetros)
a 1,20 m (um metro e vinte centímetros);
d) corrimão ou continuação dos montantes da escada ultrapassando a plataforma de
descanso ou o piso superior de 1,10 m (um metro e dez centímetros) a 1,20 m (um
metro e vinte centímetros);
e) largura de 0,40 m (quarenta centímetros) a 0,60 m (sessenta centímetros);
f) altura total máxima de 10,00 m (dez metros), se for de um único lance;
g) altura máxima de 6,00 m (seis metros) entre duas plataformas de descanso, se for
de múltiplos lances, construídas em lances consecutivos com eixos paralelos,
distanciados no mínimo em 0,70 m (setenta centímetros);
h) espacamento entre barras de 0,25 m (vinte e cinco centímetros) a 0,30 m (trinta
centímetros);
i) espacamento entre o piso da maquina ou da edificação e a primeira barra não
superior a 0,55 m (cinquenta e cincocentimetros);
j) distancia em relação a estrutura em que e fixada de, no mínimo, 0,15 m (quinze
centímetros);
k) barras de 0,025m (vinte e cinco milímetros) a 0,038 m (trinta e oito milímetros) de
diâmetro ou espessura; e
l) barras com superfícies, formas ou ranhuras a fim de prevenir deslizamentos.
Manutenção, inspeção, preparação, ajustes e reparos.
12.111. As máquinas e equipamentos devem ser submetidos a manutenção
preventiva e corretiva, na forma e periodicidade determinada pelo fabricante,
conforme as normas técnicas oficiais nacionais vigentes e, na falta destas, as
normas técnicas internacionais.
12.111.1. As manutenções preventivas com potencial de causar acidentes do
trabalho devem ser objeto de planejamento e gerenciamento efetuado por
profissional legalmente habilitado.

12.112. As manutenções preventivas e corretivas devem ser registradas
exclusivamente e tão somente pela empresa proprietária dos equipamentos,
independentemente do fato destes serviços serem terceirizados, em livro próprio,
ficha ou sistema informatizado, com os seguintes dados:
a) cronograma de manutencao;
b) intervenções realizadas;
c) data da realização de cada intervenção;
d) serviço realizado;
e) pecas reparadas ou substituídas;
f) condições de segurança do equipamento;
g) indicação conclusiva quanto as condições de segurança da máquina; e
h) nome do responsável pela execução das intervenções.
12.112.1. O registro das manutenções deve ficar disponível aos trabalhadores
envolvidos na operação, manutencao e reparos, bem como a Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes - CIPA, ao Serviço de Seguranca e Medicina do Trabalho SESMT e a fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego.
12.113. A manutencao, inspeção, reparos, limpeza, ajuste e outras intervenções que
se fizerem necessárias devem ser executadas por profissionais capacitados,
qualificados ou legalmente habilitados, formalmente autorizados pelo empregador,
com as máquinas e equipamentos parados e adoção dos seguintes procedimentos:
Sinalização.
12.116. As máquinas e equipamentos, bem como as instalações em que se
encontram, devem possuir sinalização de segurança para advertir os trabalhadores
e terceiros sobre os riscos a que estão expostos, as instruções de operação e
manutenção e outras informações necessárias para garantir a integridade física e a
saúde dos trabalhadores.
12.116.1. A sinalização de segurança compreende a utilização de cores, símbolos,
inscrições, sinais luminosos ou sonoros, entre outras formas de comunicação de
mesma eficácia.
12.117. A sinalização de segurança deve:
a) ficar destacada na máquina ou equipamento;
b) ficar em localização claramente visível; e
c) ser de fácil compreensão.
12.121. Devem ser adotados, sempre que necessário, sinais ativos de aviso ou de
alerta, tais como sinais luminosos e sonoros intermitentes, que indiquem a iminência
de um acontecimento perigoso, como a partida ou a velocidade excessiva de uma
máquina, de modo que:
a) sejam emitidos antes que ocorra o acontecimento perigoso;
b) não sejam ambíguos;
c) sejam claramente compreendidos e distintos de todos os outros sinais utilizados;
d) possam ser inequivocamente reconhecidos pelos trabalhadores.

Comentário: A Varese instala sinais de alarme visual e sonoro onde necessário,
inclusive sinalização de capacidade de carga e setas coloridas para orientação nos
movimentos de translação e direção

12.128. Os manuais das máquinas e equipamentos fabricados ou importados a partir
da vigência desta Norma devem conter, no mínimo, as seguintes informações:
a) razão social, CNPJ e endereço do fabricante ou importador;
b) tipo, modelo e capacidade;
c) numero de série ou numero de identificação e ano de fabricação;
d) normas observadas para o projeto e construção da maquina ou equipamento;
e) descrição detalhada da máquina ou equipamento e seus acessórios;
f) diagramas, inclusive circuitos elétricos, em especial a representação esquemática
das funções de segurança;
g) definição da utilização prevista para a máquina ou equipamento;
h) riscos a que estão expostos os usuários, com as respectivas avaliações
quantitativas de emissões geradas pela máquina ou equipamento em sua
capacidade máxima de utilização;
i) definição das medidas de segurança existentes e daquelas a serem adotadas
pelos usuários;
j) especificações e limitações técnicas para a sua utilização com segurança;
k) riscos que podem resultar de adulteração ou supressão de proteções e
dispositivos de segurança;
l) riscos que podem resultar de utilizações diferentes daquelas previstas no projeto;
m) procedimentos para utilização da máquina ou equipamento com segurança;
n) procedimentos e periodicidade para inspeções e manutenção;
o) procedimentos a serem adotados em situações de emergência;
p) indicacao da vida útil da máquina ou equipamento e dos componentes
relacionados com a segurança.
12.129. No caso de máquinas e equipamentos fabricados ou importados antes da
vigência desta Norma, os manuais devem conter, no mínimo, as informações
previstas nas alíneas “b”, “e”, “f”, “g”, “i”, “j”, “k", “l”, “m”, “n” e “o” do item 12.128.
12.132. Os serviços em máquinas e equipamentos que envolvam risco de acidentes
de trabalho devem ser planejados e realizados em conformidade com os
procedimentos de trabalho e seguranca, sob supervisão e anuência expressa de
profissional habilitado ou qualificado, desde que autorizados.
12.132.1. Os serviços em máquinas e equipamentos que envolvam risco de
acidentes de trabalho devem ser precedidos de ordens de serviço – OS especificas, contendo, no mínimo:
a) a descrição do serviço;
b) a data e o local de realização;
c) o nome e a função dos trabalhadores; e
d) os responsáveis pelo serviço e pela emissão da OS, de acordo com os
procedimentos de trabalho e segurança
12.150. E proibido o porte de ferramentas manuais em bolsos ou locais não
apropriados a essa finalidade.

