NR 12 SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

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. As disposições desta Norma referem-se a máquinas e
equipamentos novos e usados, exceto nos itens em que houver menção específica quanto à
sua aplicabilidade.
A aplicação dessa NR tem sido objeto de debate entre especialistas em SSO e empresários,
devido aos custos envolvidos na adequação de equipamentos antigos, em especial no atual
cenário de crise econômica.
Os responsáveis por Sistemas de Gestão de SSO devem atentar, entre outros, para os
seguintes requisitos:
Adequação: - Item 12.5 - Na aplicação desta Norma e de seus anexos, devem-se considerar as
características das máquinas e equipamentos, do processo, a apreciação de riscos e o estado
da técnica. Item 12.5.1 Não é obrigatória a observação de novas exigências advindas de
normas técnicas publicadas posteriormente à data de fabricação, importação ou adequação
das máquinas e equipamentos, desde que atendam a Norma Regulamentadora n.º 12,
publicada pela Portaria n.º 197/2010, seus anexos e suas alterações posteriores, bem como às
normas técnicas vigentes à época de sua fabricação, importação ou adequação.
Proteção: - Item 12.38 As zonas de perigo das máquinas e equipamentos devem possuir
sistemas de segurança, caracterizados por proteções fixas, proteções móveis e dispositivos de
segurança interligados, que garantam proteção à saúde e à integridade física dos
trabalhadores.
Manutenção: - Item 12.111 As máquinas e equipamentos devem ser submetidos à 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. Item 12.112.1 O registro das manutenções deve ficar disponível aos
trabalhadores envolvidos na operação, manutenção e reparos, bem como à Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes - CIPA, ao Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT e à
fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego.
Competência: - Item 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. Item 12.136 Os trabalhadores envolvidos na operação, manutenção,
inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos devem receber capacitação
providenciada pelo empregador e compatível com suas funções, que aborde os riscos a que
estão expostos e as medidas de proteção existentes e necessárias, nos termos desta Norma,
para a prevenção de acidentes e doenças.

Manuais: Item 12.125 As máquinas e equipamentos devem possuir manual de instruções
fornecido pelo fabricante ou importador, com informações relativas à segurança em todas as
fases de utilização. Item 12.126.1 As microempresas e empresas de pequeno porte que não
disponham de manual de instruções de máquinas e equipamentos fabricados antes de
24/6/2012 devem elaborar ficha de informação contendo os seguintes itens: ...
Instruções de trabalho: 12.130 Devem ser elaborados procedimentos de trabalho e segurança
específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, a partir da
análise de risco.
“Set-up”: Item 12.131 Ao inicio de cada turno de trabalho ou após nova preparação da
máquina ou equipamento, o operador deve efetuar inspeção rotineira das condições de
operacionalidade e segurança e, se constatadas anormalidades que afetem a segurança, as
atividades devem ser interrompidas, com a comunicação ao superior hierárquico.
Inventário: 12.153 O empregador deve manter inventário atualizado das máquinas e
equipamentos com identificação por tipo, capacidade, sistemas de segurança e localização em
planta baixa, elaborado por profissional qualificado ou legalmente habilitado. Item 12.153.1 As
informações do inventário devem subsidiar as ações de gestão para aplicação desta Norma.
Item 12.153.2 O item 12.153 não se aplica às microempresas e as empresas de pequeno porte,
que ficam dispensadas da elaboração do inventário de máquinas e equipamentos.
A Lato Qualitas pode auxiliar sua empresa na implantação, manutenção e melhoria de
Sistemas de Gestão de SSO.
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