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NR-12  - SEGURANÇA NO TRABALHO EM 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
12.1 Esta Norma Regulamentadora e seus anexos definem

referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de

proteção para garantir a saúde e a integridade física dos

trabalhadores e estabelece requisitos mínimos para a prevenção

de acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto e de

utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos, e ainda

à sua fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão a

qualquer título, em todas as atividades econômicas, sem prejuízo da

observância do disposto nas demais Normas Regulamentadoras -

NR aprovadas pela Portaria n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, nas

normas técnicas oficiais e, na ausência ou omissão destas, nas

normas internacionais aplicáveis.



IMPLANTAÇÃO DA NR-12:
INVENTÁRIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:
Identificação por tipo, capacidade, sistemas de segurança
e localização em planta baixa elaborado por profissional
habilitado.

Ex.: Implantação da NR-12 na 
Metalurgica XYZ Ltda
Equipamento: policorte 1



INVENTÁRIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:

1) Identificação da máquina
Nome: POLICORTE 1
Peso e dimensões: peso líquido aproximado:

50 Kg
Dimensões da máquina em funcionamento:
60x250cm
Elétrica: Tensão elétrica normal instalada:
220 volts 60 Hz trifásico.

Fabricante: Ferrari Industria Ltda
Determinação dos limites da máquina: a

máquina será apenas utilizada para serrar peças

metálicas que são utilizadas no processo

industrial da Metalúrgica XYZ Ltda

2) Sistemas de segurança:
Proteção do disco: inexistentes
Ligação elétrica: não adequada
Botão de emergência: inexistente
Botão de bloqueio geral: inexistente

3) Localização em planta 
baixa



APRECIAÇÃO DE RISCOS

•NBR ISO 12100:2013 – Segurança de Máquinas –
Princípios gerais de projeto – Apreciação e redução de
riscos



•NBR 14153:1998 – Segurança de Máquinas – Partes de comandos
relacionados à segurança – Princípios gerais para projetos;
•NBR 14154: 1998 – Segurança de Máquinas – Prevenção de partida

inesperada;
•NBR NM 272:2001 – Segurança de Máquinas – Proteções – Requisitos gerais
para o projeto e construção de proteções fixas e móveis;
•NBR NM 273:2001 – Segurança de Máquinas – Dispositivos de
intertravamento associados a projeções – Princípios para projeto e seleção;
•NBR 13759:1996 – Segurança em máquinas – Equipamentos de parada de
emergência – Aspectos funcionais – Princípios para projeto.
•NBR-NM-ISO 13852:2003 - Segurança em máquinas – Distâncias de
segurança para impedir o acesso a zonas de perigo pelos membros superiores;
•NBR-NM-ISO 13853:1996 - Segurança em máquinas – Distâncias de
segurança para impedir o acesso a zonas de perigo pelos membros inferiores;
•NBR-NM-ISO 13854:2004 - Segurança em máquinas – Folgas mínimas para

evitar o esmagamento de partes do corpo humano;

OUTRAS NORMAS TÉCNICAS IMPORTANTES:



Ex. Policorte 1 - Identificação dos riscos da máquina

a a b

c
cRiscos na operação/manutenção

a) Polia e correia sem proteção;
b) Disco de corte em funcionamento;
c) Riscos elétricos da máquina



1) AVALIAÇÃO DA MÁQUINA CONFORME NR-12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

Tipo de risco Cálculo do risco Classificação
de risco

(PO) (FE) (GPD) (NP) HRN

Polia e correia sem proteção 5 2,5 4 4 200 Alto

Disco de corte em funcionamento 5 2,5 6 4 300 Alto

Riscos elétricos 5 2,5 4 4 200 Alto

2) Determinação do HRN (Hazard Rating Number) – ISO 14121-1: 2007 para 
seleção da categoria de risco

a) NÍVEIS DE RISCOS ANTERIORES (SITUAÇÃO ATUAL DA MÁQUINA).

Risco alto: necessitam que sejam utilizadas medidas de controle de segurança urgentemente.

Ações corretivas recomendadas:
•Colocar proteção fixa no sistema de transmissão.

•Instalar quadro com botão liga-desliga, botão de emergência e botão de bloqueio.
•Instalar aterramento da máquina.
•Colocar sinalização sobre o perigo da serra de fita.



b) NÍVEIS DE RISCO POSTERIORES A INSTALAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA.

Tipo de risco Cálculo do risco Classificação
de risco

Categoria de referência (base NBR

14153)/ PL Requerido(PO) (FE) (GPD) (NP) HRN

Polia e correia com as
proteções fixas instaladas.

1 1 4 4 16 Baixo, porem

significativo

S1 Categoria 1

F1

P1

Disco de corte em
funcionamento com as
proteções fixas instaladas.

2 1 6 4 24 Baixo, porem

significativo

S1 Categoria 1

F1

P1

Riscos elétricos (com
quadro elétrico instalado:
botão liga/desliga, botão de
emergência, botão de
bloqueio) , fiação elétrica
OK

1 1 4 4 16 Baixo, porem

significativo

S1

F1

P1

Categoria 1



ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA



MANUAL TÉCNICO
Devem:
�Ser escritos em língua 
portuguesa;

�Ser objetivos, claros, sem 
ambiguidades e em linguagem de 
fácil compreensão;

�Ter Sinais ou avisos referentes à 
segurança realçados;

�Permanecer disponíveis a todos 
os usuários nos locais de trabalho.



�PLANO DE AÇÃO: O QUE, QUANDO, COMO RESOLVER AS ANORMALIDADES
�REGISTRAR AS ADEQUAÇÕES INSTALADAS EM LIVRO PRÓPRIO

Policorte:
Implantado proteções sobre o disco, travadas com

parafusos, enclausurado o disco de corte, inserido
painel elétrico com sistema de iluminação painel

operando e painel energizado, com botoeiras liga e
desliga com chave de bloqueio geral e chave de
emergência com duplo cabo e inserção de pino

steck.



�Instalar sinalizações para  alertar sobre os 
riscos residuais



PROCEDIMENTOS DE 
TRABALHO E SEGURANÇA.

�Descrição detalhada da tarefa,
passo a passo.

� Sobre a operação e também a
manutenção da máquina.

�O operador deve realizar inspeção
rotineira das condições de
operacionalidade e segurança da
máquina.



CAPACITAÇÃO DOS OPERADORES



OUTROS EXEMPLOS  DE PROTEÇÕES DE MÁQUINAS  NR-12

Antes Depois

Exaustor de uma 
cabina de pintura



MELHORIAS DE PROTEÇÕES DE MÁQUINAS – NR-12

Antes Depois

Calandra
instalado sensor de emergência com
apoio de cabo de aço guia Inter
travamento do sensor de alimentação
de força geral da máquina



MELHORIAS DE PROTEÇÕES DE MÁQUINAS – NR-12

Antes Depois
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