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Nova NR-12 Segurança de Máquinas e
Equipamentos

NR-12 Cenário

 NR 12 - Defasagem( Dia 8 de Junho de 1978)
 Avanço tecnológico natural
 Desenvolvimento de tecnologia em proteção de
máquinas (conceito da falha segura)
 Iniciativas diversos Estados (SP/RS/MG)
 Consenso da necessidade da revisão

NR – 12 Prazos de adequaç
adequação e
exceç
exceção
PRAZOS VALENDO A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2010!!!

Todos os prazos já expiraram

NR – 12 Prazos de adequação - Alerta

VI - Os prazos estabelecidos para a vigência dos
itens não se aplicam às condições de risco grave e
iminente à saúde ou à integridade física dos
trabalhadores e envolvem somente as máquinas ou
equipamentos em que a situação foi constatada.

NR - Normas Regulamentadoras e Notas
Técnicas

 Possuem força de lei;
 De caráter “fiscalizatório” - utilizadas pelos

fiscais do trabalho para autuar empresas;

 Abrangentes.

Copyright © 2011 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.

NBR – Normas Técnicas Brasileiras

 Recomendações técnicas;
 Após ocorrido o acidente podem ser utilizadas por peritos
para determinar se uma máquina é insegura;

 Detalhadas;
 Na área de segurança de máquinas a maioria das normas é

baseada em normas européias.
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Acidentes e sua ligação direta com a
ECONOMIA

Performance

Produtividade

Sustentabilid
ade

Tempo de
produção
Informação
Custos de
desenvolvimento

Custos de operação e
manutenção

Adequação

Estatísticas no Brasil

Revisões da NR-12

No ano de 2012 foram gastos aproximadamente 41 Bilhões de
Reais em processos com acidentes de trabalho

Estatísticas em Minas Gerais

No ano de 2012 foram gastos aproximadamente 8 Bilhões de Reais
em processos com acidentes de trabalho no estado de MG

Ações fiscais

Fluxograma de um acidente de trabalho
Acidente de trabalho

Retorno ao trabalho

NÃO

Morte ?

Despesas
médicas

SIM
Afastamento ?

NÃO

SIM
Processo Criminal
Pessoa Física
Processo Civil
Pessoa Física &
Pessoa Jurídica

Até 15 dias: Empresa
paga salário.

Trabalhador
recuperado ?
NÃO
Após 15 dias: INSS
paga

Possí
Possível

1 ano de estabilidade

SIM
• Auxílio

doença acidentáro
Tratamento – 91% do s.b.
• Auxílio acidente
Incapacidade parcial – 50% do s.b.
• Aposentadoria por invalidez
Incapacidade total – 100% do s.b.

Motivador econômico - DC 6042
• O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou decreto na
segunda-feira, dia 12/02/07, reduzindo a alíquota de
contribuição previdenciária de empresas que
registrarem número de acidentes de trabalho abaixo da
média nacional.
• . "O objetivo é fazer com que os empregadores percebam
que investimento em prevenção de acidentes de
trabalho não é gasto. Prevenir, capacitar, utilizar
equipamento de proteção, substituir máquinas que
geram acidentes de trabalho, o empregador terá uma
compensação econômica por meio da redução de
alíquota no futuro."

Motivadores Econômicos
• FAP - O Fator Acidentário Previdenciário irá permitir que, por setor de
atividade econômica, as empresas que melhor preservarem a saúde e a
segurança de seus trabalhadores tenham descontos nas alíquotas de
contribuição.
•

O FAP é um índice que pode reduzir à metade, ou duplicar, a alíquota
de contribuição do Seguro de Acidentes de Trabalho (SAT) de 1, 2 ou
3%, paga pelas empresas, com base em indicador de sinistralidade.

• O FAP oscilará de acordo com o histórico de doenças e acidentes de
trabalho por empresa e incentivará aqueles que investem na prevenção aos
agravos da saúde do trabalhador.

Conceitos e detalhes na segurança de
máquinas e equipamentos
• FAP - O Fator Acidentário Previdenciário irá permitir que,
por setor de atividade econômica, as empresas que melhor
preservarem a saúde e a segurança de seus trabalhadores
tenham descontos nas alíquotas de contribuição.
• O FAP é um índice que pode reduzir à metade, ou
duplicar, a alíquota de contribuição do Seguro de
Acidentes de Trabalho (SAT) de 1, 2 ou 3%, paga pelas
empresas, com base em indicador de sinistralidade.
• O FAP oscilará de acordo com o histórico de doenças e
acidentes de trabalho por empresa e incentivará aqueles
que investem na prevenção aos agravos da saúde do
trabalhador.

PERIGO (HAZARD)

Perigo é uma fonte, agente ou
situação conhecida e potencial que
pode causar Dano.

RISCO (RISK)
Risco é probabilidade estatística (chance)
Risco = Perigo X Exposição

Detalhes NR12

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

Detalhes NR12
• 12.1.1.1 Entende-se como fase de utilização a construção,
transporte, montagem, instalação, ajuste, operação, limpeza,
manutenção, desativação, desmonte e sucateamento.
• 12.2. 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.

Detalhes NR12

12.4. São consideradas medidas de proteção, a ser adotadas
nessa ordem de prioridade:
a) medidas de proteção coletiva;
b) medidas administrativas ou de organização do trabalho; e
c) medidas de proteção individual.

12.5. A concepção de máquinas deve atender ao princípio da

falha segura

FALHA SEGURA
• A Nova NR-12 incorpora na legislação em SST o
conceito de “falha segura”, que em última análise,
significa que se o sistema falha, qualquer que seja
ele, deve haver um escape para uma situação
segura, que não coloca em risco usuários e o
sistema.
• Este conceito é oriundo dos sistemas
metroferroviários, no qual, para a ferrovia, o estado
seguro é aquele no qual todos os trens estão
parados. Se tal estado existir, o sistema pode ser
projetado para entrar neste estado quando
ocorrerem falhas.

Instalações e dispositivos elétricos
12.14. As instalações elétricas das máquinas e equipamentos devem
ser projetadas e mantidas de modo a prevenir, por meios seguros, os
perigos de choque elétrico, incêndio, explosão e outros tipos de
acidentes, conforme previsto na NR 10.
12.20.2. Quando a alimentação elétrica possibilitar a inversão de
fases de máquina que possa provocar acidentes de trabalho, deve
haver dispositivo monitorado de detecção de seqüência de fases ou
outra medida de proteção de mesma eficácia.
12.21. São proibidas nas máquinas e equipamentos:
a) a utilização de chave geral como dispositivo de partida e parada;
b) a utilização de chaves tipo faca nos circuitos elétricos; e
c) a existência de partes energizadas expostas de circuitos que
utilizam energia elétrica.

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:
a) não se localizem em suas zonas perigosas;
b) possam ser acionados ou desligados em caso de emergência por outra pessoa que não seja o operador
c) impeçam acionamento ou desligamento involuntário pelo operador ou por qualquer outra forma
acidental
d) não acarretem riscos adicionais
e) não possam ser burlados.
12.25. Os comandos de partida ou acionamento das máquinas devem possuir dispositivos que impeçam
seu funcionamento automático ao serem energizadas.
12.36. Os componentes de partida, parada, acionamento e outros controles que compõem a interface de
operação das máquinas devem:
(Vide prazos no Art. 4ª da Portaria SIT n.º 197, de 17 de dezembro de 2010)
a) operar em extrabaixa tensão de até 25V (vinte e cinco volts) em corrente alternada ou de até 60V
(sessenta volts) em corrente contínua; e
b) possibilitar a instalação e funcionamento do sistema de parada de emergência, conforme itens 12.56 a
12.63 e seus subitens.

Sistemas de segurança
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.
12.39. Os sistemas de segurança devem ser selecionados e instalados de modo a atender aos seguintes
requisitos:
(Vide prazos no Art. 4ª da Portaria SIT n.º 197, de 17 de dezembro de 2010)
a) ter categoria de segurança conforme prévia análise de riscos prevista nas normas técnicas oficiais
vigentes;
b) estar sob a responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado;
c) possuir conformidade técnica com o sistema de comando a que são integrados;
d) instalação de modo que não possam ser neutralizados ou burlados;
e) manterem-se sob vigilância automática, ou seja, monitoramento, de acordo com a categoria de
segurança requerida, exceto para dispositivos de segurança exclusivamente mecânicos; e
f) paralisação dos movimentos perigosos e demais riscos quando ocorrerem falhas ou situações
anormais de trabalho.
12.40. Os sistemas de segurança, de acordo com a categoria de segurança requerida, devem exigir rearme,
ou reset manual, após a correção da falha ou situação anormal de trabalho que provocou a paralisação da
máquina.
(Vide prazos no Art. 4ª da Portaria SIT n.º 197, de 17 de dezembro de 2010)

Sistemas de segurança
12.41. Para fins de aplicação desta Norma, considera-se proteção o elemento especificamente utilizado
para prover segurança por meio de barreira física, podendo ser:
a) proteção fixa, que deve ser mantida em sua posição de maneira permanente ou por meio de elementos
de fixação que só permitam sua remoção ou abertura com o uso de ferramentas específicas; e
b) proteção móvel, que pode ser aberta sem o uso de ferramentas, geralmente ligada por elementos
mecânicos à estrutura da máquina ou a um elemento fixo próximo, e deve se associar a dispositivos
de intertravamento.
12.47.1. Quando utilizadas proteções móveis para o enclausuramento de transmissões de força que
possuam inércia, devem ser utilizados dispositivos de intertravamento com bloqueio.
(Vide prazos no Art. 4ª da Portaria SIT n.º 197, de 17 de dezembro de 2010)
12.48. As máquinas e equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes, projeção de materiais,
partículas ou substâncias, devem possuir proteções que garantam a saúde e a segurança dos trabalhadores.

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. e aquelas nas quais o dispositivo de parada de emergência não possibilita a redução
do risco.
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.
12.59. A função parada de emergência não deve:
a) prejudicar a eficiência de sistemas de segurança ou dispositivos com funções relacionadas com a
segurança;
b) prejudicar qualquer meio projetado para resgatar pessoas acidentadas; e
c) gerar risco adicional.
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 até
que seja desacionado.

Dispositivos de Parada de emergência
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 máquina em caso de ruptura ou afrouxamento dos cabos;
b) considerar o deslocamento e a força aplicada nos acionadores, necessários para a atuação das chaves
de parada de emergência; e
c) obedecer à distância máxima entre as chaves de parada de emergência recomendada pelo fabricante.
12.63. A parada de emergência deve exigir rearme, ou reset manual, a ser realizado somente após a
correção do evento que motivou o acionamento da parada de emergência.
12.63.1. A localização dos acionadores de rearme deve permitir uma visualização completa da área
protegida pelo cabo.

A NR-12 relacionada as Máquinas Injetoras, Prensas
e Máquinas para fabricação de calçados

Máquinas Injetoras – Requisitos de
Segurança
ANEXO IX
INJETORA DE MATERIAIS PLÁSTICOS
(Vide prazos no Art. 4ª da Portaria SIT n.º 197, de 17 de dezembro
de 2010)
1. Para fins de aplicação deste Anexo considera-se injetora a máquina utilizada para a
fabricação descontínua de produtos moldados, por meio de injeção de material no
molde, que contém uma ou mais cavidades em que o produto é formado, consistindo
essencialmente na unidade de fechamento - área do molde e mecanismo de
fechamento, unidade de injeção e sistemas de acionamento e controle.

Máquinas Injetoras – Requisitos de
Segurança

Máquinas Injetoras – Requisitos de
Segurança
a) máquina injetora hidráulica: máquina injetora em que os acionamentos dos eixos são executados por circuito de
potência hidráulico, composto por motor elétrico, bomba hidráulica e cilindro hidráulico;
b) área do molde: zona compreendida entre as placas, onde o molde é montado;
c) mecanismo de fechamento: mecanismo fixado à placa móvel para movê-la e aplicar a força de fechamento;
e) unidade de injeção: unidade responsável pela plastificação e injeção do material no molde por meio do bico;
h) máquina injetora carrossel - rotativa: máquina com duas ou mais unidades de fechamento, montadas em carrossel
móvel, na posição vertical ou horizontal, vinculadas a uma ou mais unidades de injeção fixas;
i) máquina injetora multi-estações com unidade de injeção móvel: máquina com unidade de injeção móvel vinculada a
duas ou mais unidades de fechamento fixas;
j) máquina injetora com mesa porta-molde de deslocamento transversal: máquina projetada para conter uma ou mais
partes inferiores do molde fixadas a uma mesa porta-molde de deslocamento transversal, que vincula a parte inferior do molde
por meio de movimento de deslocamento ou rotação da mesa, à parte superior e à unidade de injeção;
k) máquina injetora elétrica: máquina injetora em que os acionamentos dos eixos são executados por atuadores elétricos servomotores;

Máquinas Injetoras – Requisitos de
Segurança
1.2. Requisitos específicos de segurança nas zonas de perigo das injetoras.
1.2.1. Perigos relacionados à área do molde.
1.2.1.1. O acesso à área do molde onde o ciclo é comandado, ou frontal, deve ser impedido por meio
de proteções móveis intertravadas - portas, dotadas de duas chaves de segurança eletromecânicas
monitoradas por interface de segurança, atuando na unidade de comando de tal forma que a falha em
qualquer um dos dispositivos de intertravamento ou em sua interligação seja automaticamente
reconhecida e ainda seja impedido o início de qualquer movimento posterior de perigo, conforme os
itens 12.38 a 12.55 e subitens subsequentes desta Norma.
1.2.1.1.1. Quando utilizadas chaves de segurança magnéticas, eletrônicas codificadas ou
optoeletrônicas, entre outras sem atuação mecânica, pode ser adotada apenas uma chave para o
intertravamento, devendo o monitoramento ser mantido por interface de segurança.

Máquinas Injetoras – Requisitos de
Segurança
1.2.1.9.2. Para o movimento de fechamento da placa das injetoras elétricas, o circuito de potência deve possuir
ligação em série com mais de uma unidade de controle motor, da seguinte forma:
a) uma unidade de controle de velocidade do motor tendo em sua saída mais dois contatores em série; ou
b) uma unidade de controle de velocidade do motor com uma entrada de comando de segurança monitorada,
tendo em sua saída mais um contator em série; ou
c) uma unidade de controle de velocidade do motor com duas entradas de comando de segurança monitoradas
de categoria 3, sendo que, neste caso, o uso de contator em série é desnecessário.
1.2.1.9.3. Os componentes do circuito de potência devem possuir monitoramento automático, de forma
que, em caso falha em um dos componentes, não seja possível iniciar o movimento seguinte do ciclo de
injeção.

Máquinas Injetoras – Requisitos de
Segurança
1.2.3. Proteção do cilindro de plastificação e bico injetor.
1.2.3.1. O cilindro de plastificação deve possuir proteção fixa para impedir queimaduras resultantes do
contato não intencional em partes quentes da unidade de injeção em que a temperatura de trabalho exceda
80º C (oitenta graus Celsius) e, em complemento, deve ser fixada uma etiqueta indicando alta temperatura.
1.2.3.2. O bico de injeção deve possuir proteção móvel intertravada com uma chave de segurança
monitorada por interface de segurança, que interrompa todos os movimentos da unidade de injeção.
1.2.3.3. O projeto das proteções deve levar em consideração as posições extremas do bico e os riscos de
espirramento de material plastificado.
1.2.3.4. As partes móveis do conjunto injetor devem receber proteções fixas, ou proteção móvel
intertravada com uma chave de segurança monitorada por interface de segurança, que interrompa todos os
movimentos da unidade de injeção.

Máquinas Injetoras – Requisitos de
Segurança
1.2.4. Área da alimentação de material - Funil.
1.2.4.1. O acesso à rosca plastificadora deve ser impedido, atendendo-se às distâncias de segurança
determinadas no item A, do Anexo I, desta Norma. 60
1.2.4.2. No caso de unidades de injeção horizontais, admite-se uma abertura inferior na proteção do bico.
1.2.4.3. As unidades de injeção posicionadas sobre a área do molde devem ser equipadas com um
dispositivo de retenção para impedir movimentos descendentes pela ação da gravidade.
1.2.4.3.1. No caso de movimento vertical de acionamento hidráulico, uma válvula de retenção deve ser
instalada de forma direta sobre o cilindro, ou tão próximo quanto o possível daquele, usando somente
tubos flangeados.
1.2.4.4 Em situações específicas de manutenção, dentre elas o acesso à zona de perigo, devem ser
adotadas as medidas adicionais previstas no subitem 12.113.1 desta Norma.

Máquinas Injetoras – Requisitos de
Segurança
1.2.5. Área da descarga de peças.
1.2.5.1. Deve existir proteção na área de descarga de peças, de modo a impedir que segmentos corporais
alcancem as zonas de perigo, conforme os itens 12.38 a 12.55 e subitens e item A, do Anexo I, desta
Norma.
1.2.5.1.1. A existência de esteiras transportadoras na área de descarga não desobriga o atendimento do
previsto no subitem 1.2.5.1.

Máquinas Injetoras – Requisitos de
Segurança
1.2.6. Requisitos adicionais de segurança associados com máquinas de grande porte.
1.2.6.1. Definem-se máquinas de grande porte quando:
a) a distância horizontal ou vertical entre os tirantes do fechamento for maior que 1,2 m (um metro e
vinte centímetros); ou,
b) se não existirem tirantes, a distância horizontal ou vertical equivalente, que limita o acesso à área do
molde, for maior que 1,2 m; (um metro e vinte centímetros) ou
c) uma pessoa consiga permanecer entre a proteção da área do molde - porta - e a área de movimento
perigoso.
1.2.6.2. Componentes de segurança adicionais, como travas mecânicas, devem ser instalados nas
proteções de todos os lados da máquina em que o ciclo possa ser iniciado, para agir em cada movimento
de abertura da proteção e impedir seu retorno à posição “fechada”.
1.2.6.2.1. Os componentes previstos no subitem 1.2.6.2 devem ser reativados separadamente antes que
se possa iniciar outro ciclo.
1.2.6.2.2. O correto funcionamento dos componentes de segurança adicionais deve ser supervisionado
por dispositivos de segurança monitorados por interface de segurança, ao menos uma vez para cada
ciclo de movimento da proteção - porta, de tal forma que qualquer falha em tais componentes, seus
dispositivos de segurança ou sua interligação seja automaticamente reconhecida, de forma a impedir o
início de qualquer movimento de fechamento do molde.

Máquinas Injetoras – Requisitos de
Segurança
1.2.6.3. As máquinas injetoras de grande porte devem possuir dispositivos de segurança adicionais para
detectar a presença de uma pessoa entre a proteção móvel da área do molde - porta - e a própria área do
molde, ou detectar uma pessoa dentro da área do molde, conforme o item 12.42, alínea “c”, desta Norma.
1.2.6.3.1. A posição da qual estes dispositivos são reativados deve permitir uma clara visualização da
área do molde, com a utilização de meios auxiliares de visão, se necessário.
1.2.6.3.2. Quando estes dispositivos forem acionados, o circuito de controle do movimento de
fechamento da placa deve ser interrompido e, no caso de proteções - porta - com acionamento
automático, o circuito
de controle do movimento de fechamento da proteção deve ser interrompido.
1.2.6.3.3 Quando a zona monitorada pelos dispositivos detectores de presença for invadida, um comando
automático deve:
a) interromper o circuito de comando do movimento de fechamento da placa e, no caso de utilização de
proteções - portas de acionamento automático, interromper o circuito de comando do movimento de
fechamento da proteção;
b) impedir a injeção na área do molde; e
c) impedir o início do ciclo subsequente.
1.2.6.3.4. Pelo menos um botão de emergência deve ser instalado, em posição acessível, entre a proteção
61 móvel da área do molde - porta e a área do molde, conforme itens 12.56 a 12.63 e subitens desta
Norma.
1.2.6.3.5. Pelo menos um botão de emergência deve ser instalado em posição acessível na parte interna
da área do molde, conforme itens 12.56 a 12.63 e subitens desta Norma.

Máquinas Injetoras – Requisitos de
Segurança
1.2.7. Máquinas com movimento vertical da placa móvel.
1.2.7.1. Máquinas hidráulicas ou pneumáticas de fechamento vertical devem ser equipadas com dois
dispositivos de retenção, que podem ser, por exemplo, válvulas hidráulicas que impeçam o movimento
descendente acidental da placa.
1.2.7.1.1. As válvulas previstas no subitem 1.2.7.1 devem ser instaladas diretamente no cilindro, ou o
mais próximo possível, utilizando-se somente tubos flangeados.
1.2.7.2. No local em que a placa tiver uma dimensão maior que 800 mm (oitocentos milímetros) e o
curso de abertura possa exceder 500 mm (quinhentos milímetros), ao menos um dos dispositivos de
retenção deve ser mecânico.
1.2.7.2.1. Quando a proteção da área do molde for aberta ou quando outro dispositivo de segurança da
área do molde atuar, esse dispositivo de retenção mecânico deve agir automaticamente em todo o curso
da placa.
1.2.7.2.1.1. Quando não for possível a abertura da proteção móvel da área do molde antes que se atinja a
posição máxima de abertura, permite-se que o dispositivo de retenção mecânico atue apenas no final do
curso de abertura.
1.2.7.2.1.2. Na eventualidade da falha de um dos dispositivos de retenção o outro deverá impedir o
movimento descendente da placa.
1.2.7.3. Os dispositivos de retenção devem ser automaticamente monitorados de modo que na falha de
um deles:
a) a falha seja automaticamente reconhecida; e
b) seja impedido o início de qualquer movimento descendente da placa
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1.2.8. Máquinas carrossel.
1.2.8.1. O acesso aos movimentos de perigo do carrossel deve ser impedido por proteções fixas ou
proteções móveis intertravadas conforme os itens 12.38 a 12.55 e subitens desta Norma.
1.2.8.2. O acesso à zona do molde deve ser impedido conforme o subitem 1.2.1.1 deste Anexo.

1.2.9. Máquina com mesa porta-molde de deslocamento transversal.
1.2.9.1. O acesso aos movimentos de perigo da mesa deve ser impedido pela adoção de sistemas de
segurança previstos nos itens 12.38 a 12.55 e subitens desta Norma e complementarmente pela adoção de
dispositivos de acionamento do tipo comando bimanual, conforme os itens 12.26, 12.27, 12.28 e 12.29
desta Norma.
1.2.9.2. Quando o movimento vertical da mesa for possível, deve ser impedido o movimento descendente
acidental pela ação da gravidade.
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1.2.10. Máquina multiestações com unidade de injeção móvel.
1.2.10.1. O acesso às zonas perigosas da unidade de injeção, quando esta se move entre as unidades de
fechamento, deve ser impedido por proteções fixas ou proteções móveis intertravadas, conforme os
itens
12.38 a 12.55 e subitens desta Norma.
1.2.10.2. O acesso à zona do molde deve ser impedido conforme o subitem 1.2.1.1 deste Anexo.
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1.2.11. Equipamentos periféricos.
1.2.11.1 A instalação de equipamentos periféricos não deve reduzir o nível de segurança, observandose
que:
a) a instalação de equipamento periférico que implique a modificação das proteções da máquina não
deve permitir acesso às zonas de perigo;
b) se a abertura de uma proteção do equipamento periférico permitir acesso a uma zona de perigo da
máquina, essa proteção deve atuar da mesma maneira que a especificada para aquela zona da
máquina ou, no caso de possibilidade de acesso de todo o corpo, deve ser aplicado o disposto no
subitem 1.2.6 deste Anexo;
c) se o equipamento periférico impede o acesso à zona de perigo da máquina e pode ser removido sem
o auxílio de ferramentas, deve ser intertravado com o circuito de comando da máquina da mesma
forma que a proteção especificada para aquela área; e
d) se a abertura de uma proteção móvel da máquina permitir acesso a uma zona de perigo de um
equipamento periférico,
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ANEXO VIII
PRENSAS E SIMILARES
1. Prensas são máquinas utilizadas na conformação e corte de materiais
diversos, nas quais o movimento do martelo - punção, é proveniente de
um sistema hidráulico ou pneumático - cilindro hidráulico ou
pneumático, ou de um sistema mecânico, em que o movimento rotativo
se transforma em linear por meio de sistemas de bielas, manivelas,
conjunto de alavancas ou fusos.

Prensas e similares – Requisitos de
Segurança
1.1. As prensas são divididas em:
a) mecânicas excêntricas de engate por chaveta ou acoplamento equivalente;
b) mecânicas excêntricas com freio ou embreagem;
c) de fricção com acionamento por fuso;
d) servoacionadas;
e) hidráulicas;
f) pneumáticas;
g) hidropneumáticas; e
h) outros tipos não relacionados neste subitem.
1.2. Máquinas similares são aquelas com funções e riscos equivalentes aos das prensas, englobando:
a) martelos de queda;
b) martelos pneumáticos;
c) marteletes;
d) dobradeiras;
e) recalcadoras;
f) guilhotinas, tesouras e cisalhadoras;
g) prensas de compactação e de moldagem;
h) dispositivos hidráulicos e pneumáticos;
i) endireitadeiras;
j) prensas enfardadeiras; e
k) outras máquinas similares não relacionadas neste subitem.
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1.2.1. Não se aplicam as disposições deste Anexo às máquinas denominadas de balancim de braço móvel
manual - balancim jacaré, e balancim tipo ponte manual, que devem atender aos requisitos do Anexo X
desta Norma.
1.3. Ferramentas - ferramental, estampos ou matrizes são elementos fixados no martelo e na mesa das
prensas e similares, com função de corte ou conformação de materiais, podendo incorporar os sistemas de
alimentação ou extração relacionados no subitem 1.4.
1.4. Sistemas de alimentação ou extração são meios utilizados para introduzir a matéria prima e retirar a
peça processada da matriz, e podem ser:
a) manuais;
b) por gaveta;
c) por bandeja rotativa ou tambor de revólver;
d) por gravidade, qualquer que seja o meio de extração;
e) por mão mecânica;
f) por transportador ou robótica;
g) contínuos - alimentadores automáticos; e
h) outros sistemas não relacionados neste subitem.
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2. Sistemas de segurança nas zonas de prensagem.
2.1. Os sistemas de segurança nas zonas de prensagem ou trabalho aceitáveis são:
a) enclausuramento da zona de prensagem, com frestas ou passagens que não permitem o ingresso dos
dedos e mãos nas zonas de perigo, conforme item A, do Anexo I, desta Norma, e podem ser
constituído de proteções fixas ou proteções móveis dotadas de intertravamento, conforme itens 12.38
a 12.55 e seus subitens desta Norma;
b) ferramenta fechada, que significa o enclausuramento do par de ferramentas, com frestas ou
passagens que não permitem o ingresso dos dedos e mãos nas zonas de perigo, conforme quadro I, item
A, do Anexo I desta Norma;
c) cortina de luz com redundância e autoteste, monitorada por interface de segurança, adequadamente
dimensionada e instalada, conforme item B, do Anexo I, desta Norma e normas técnicas oficiais
vigentes, conjugada com comando bimanual, atendidas as disposições dos itens 12.26, 12.27, 12.28 e
12.29 desta Norma.
2.1.1. Havendo possibilidade de acesso a zonas de perigo não supervisionadas pelas cortinas, devem
existir proteções fixas ou móveis dotadas de intertravamento, conforme itens 12.38 a 12.55 e subitens
desta Norma.
2.1.2. O número de comandos bimanuais deve corresponder ao número de operadores na máquina,
conforme item 12.30 e subitens desta Norma.
2.1.3. Os sistemas de segurança referidos na alínea “c” do subitem 2.1 e no item 2.1.1 deste Anexo
devem ser classificados como categoria 4, conforme a NBR 14153.
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3. Proteção da zona de prensagem ou de trabalho.
3.1. As prensas mecânicas excêntricas de engate por chaveta ou de sistema de acoplamento equivalente
de ciclo completo de fricção com acionamento por fuso e seus respectivos similares, não podem permitir
o ingresso das mãos ou dos dedos dos operadores nas zonas de prensagem, devendo ser adotados os
seguintes sistemas de segurança:
a) enclausuramento com proteções fixas e, havendo necessidade de troca frequente de ferramentas,
com proteções móveis dotadas de intertravamento com bloqueio, de modo a permitir a abertura somente
após a parada total dos movimentos de risco, conforme alínea “a”, do subitem 2.1, deste Anexo e item
12.46 desta Norma; ou
b) operação somente com ferramentas fechadas, conforme alínea “b”, do subitem 2.1 deste Anexo.
3.2. As prensas mecânicas excêntricas com freio e embreagem, servoacionadas, hidráulicas, pneumáticas,
hidropneumáticas e seus respectivos similares devem adotar os seguintes sistemas de segurança nas zonas
de prensagem ou trabalho:
a) enclausuramento com proteções fixas ou proteções móveis dotadas de intertravamento, conforme
alínea “a”, do subitem 2.1 deste Anexo; ou
b) operação somente com ferramentas fechadas, conforme alínea “b”, do subitem 2.1 deste Anexo; ou
c) utilização de cortina de luz conjugada com comando bimanual, conforme alínea “c”, do subitem 2.1e
seus subitens deste Anexo.
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4. Sistemas hidráulicos e pneumáticos de comando.
4.1. As prensas mecânicas excêntricas com freio ou embreagem pneumático, as prensas pneumáticas
e seus respectivos similares, devem ser comandados por válvula de segurança específica com fluxo
cruzado, monitoramento dinâmico e livre de pressão residual.
4.1.1. A prensa ou similar deve possuir rearme manual, incorporado à válvula de segurança ou em
outro componente do sistema, de modo a impedir acionamento adicional em caso de falha.
4.1.2. Nos modelos de válvulas com monitoramento dinâmico externo por pressostato, microswitches ou sensores de proximidade, o monitoramento deve ser realizado por interface de
segurança.
4.1.3. Somente podem ser utilizados silenciadores de escape que não apresentem risco de
entupimento, ou que tenham passagem livre correspondente ao diâmetro nominal, de maneira a não
interferir no tempo de frenagem.
4.1.4. Quando válvulas de segurança independentes forem utilizadas para o comando de prensas e
similares com freio e embreagem separados, devem ser interligadas de modo a estabelecer entre si
um monitoramento dinâmico, para assegurar que o freio seja imediatamente aplicado caso a
embreagem seja liberada durante o ciclo, e ainda para impedir que a embreagem seja acoplada caso
a válvula do freio não atue.
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4.1.6. A exigência constante do subitem 4.1.4 não se aplica a prensas pneumáticas e seus respectivos
similares.
4.2. As prensas mecânicas excêntricas com freio ou embreagem hidráulico e seus respectivos similares
devem ser comandados por sistema de segurança composto por válvulas em redundância, com
monitoramento dinâmico.
4.2.1. A prensa ou similar deve possuir rearme manual, de modo a impedir qualquer acionamento
adicional em caso de falha.
4.2.2. Nos sistemas de válvulas com monitoramento dinâmico externo por pressostato, micro-switches
ou sensores de proximidade, o monitoramento deve ser realizado por interface de segurança.
4.2.3. Quando válvulas independentes forem utilizadas, devem ser interligadas de modo a estabelecer
entre si um monitoramento dinâmico, assegurando que não haja pressão residual capaz de comprometer
o funcionamento do conjunto freio e embreagem em caso de falha de uma das válvulas.
4.2.4. Quando forem utilizadas válvulas independentes para o comando de prensas e similares com freio
e embreagem separados, aplica-se o disposto no subitem 4.1.4.
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4.3. As prensas hidráulicas e similares devem possuir bloco hidráulico de segurança ou sistema de
segurança composto por válvulas em redundância que possua a mesma característica e eficácia, com
monitoramento dinâmico.
4.3.1. A prensa ou similar deve possuir rearme manual, de modo a impedir acionamento adicional em
caso de falha.
4.3.2. Nos sistemas de válvulas com monitoramento dinâmico externo por pressostato, micro-switches ou
sensores de proximidade, o monitoramento deve ser realizado por interface de segurança.
4.3.3. Quando válvulas independentes forem utilizadas, devem ser interligadas de modo a estabelecer
entre si um monitoramento dinâmico, assegurando que não haja pressão residual capaz de comprometer a
segurança em caso de falha de uma das válvulas.
4.3.4. As prensas hidráulicas e similares devem possuir válvula ou sistema de retenção para impedir a
queda do martelo em caso de falha do bloco de segurança ou do sistema hidráulico.
4.3.5. Quando utilizado sistema hidráulico, a válvula ou sistema de retenção deve ficar localizado o
mais próximo possível do cilindro.
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5. Dispositivos de parada de emergência.
5.1. As prensas e similares devem possuir dispositivos de parada de emergência que garantam a parada
segura do movimento da máquina ou equipamento, conforme itens 12.56 a 12.63 e seus subitens desta
Norma.
5.2. O sistema de parada de emergência da prensa deve ser preparado para interligação com os sistemas
de parada de emergência de equipamentos periféricos tais como desbobinadores, endireitadores e
alimentadores, de modo que o acionamento do dispositivo de parada de emergência de qualquer um dos
equipamentos provoque a parada imediata de todos os demais.
5.3. Quando utilizados comandos bimanuais conectáveis por plug ou tomada, removíveis, que contenham
botão de parada de emergência, deve haver também dispositivo de parada de emergência no painel ou no
corpo da máquina.
5.4. Havendo vários comandos bimanuais para o acionamento de uma prensa ou similar, devem ser
ligados de modo a garantir o funcionamento adequado do botão de parada de emergência de cada um
deles, nos termos desta Norma.
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6. Monitoramento da posição do martelo.
6.1. Nas prensas mecânicas excêntricas com freio ou embreagem e similares, com zona de prensagem
não enclausurada, ou cujas ferramentas não sejam fechadas, a posição do martelo deve ser monitorada
por sinais elétricos produzidos por equipamento acoplado mecanicamente ao eixo da máquina.
6.1.1. O monitoramento da posição do martelo, compreendido por ponto morto inferior - PMI, ponto
morto superior - PMS e escorregamento máximo admissível, deve incluir dispositivos para assegurar
que, se o escorregamento da frenagem ultrapassar o máximo admissível especificado pela norma ABNT
NBR 13930, uma ação de parada seja imediatamente iniciada e não possa ser possível o início de um
novo ciclo.
6.1.2. Os sinais elétricos devem ser gerados por chaves de segurança com duplo canal e ruptura positiva,
monitoradas por interface de segurança classificada como categoria 4 conforme a norma ABNT NBR
14153.
6.1.3. Quando for utilizada interface de segurança programável que tenha blocos de programação
dedicados à função de controle e supervisão do PMS, PMI e escorregamento, a exigência de duplo canal
fica dispensada.
6.2. Nas prensas hidráulicas, pneumáticas e similares, com zona de prensagem não enclausurada, ou
cujas ferramentas não sejam fechadas, a posição do martelo deve ser monitorada.
6.3. Para prensas em que não seja possível garantir a parada segura do martelo em função de sua
velocidade e do tempo de resposta da máquina, não é permitido o uso de cortinas de luz para proteção
da zona de prensagem, ficando dispensada a exigência do subitem 6.1 deste Anexo, devendo a zona de
prensagem ser protegida com proteções fixas ou móveis com intertravamento com bloqueio, de acordo
com os itens 12.38 a 12.55 e seus subitens desta Norma.
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7. Pedais de acionamento.
7.1. As prensas e similares que possuem zona de prensagem ou de trabalho enclausurada ou utilizam
somente ferramentas fechadas podem ser acionadas por pedal com atuação elétrica, pneumática ou
hidráulica, não sendo permitido o uso de pedais com atuação mecânica ou alavancas.
7.2. Os pedais de acionamento devem permitir o acesso somente por uma única direção e por um pé,
devendo ser protegidos para evitar seu acionamento acidental.
7.3. Para atividades de forjamento a morno e a quente podem ser utilizados os pedais conforme disposto
no subitem 7.2 deste Anexo, desde que sejam adotadas medidas de proteção que garantam o
distanciamento do trabalhador das áreas de risco.
7.4. Nas operações com dobradeiras podem ser utilizados os pedais conforme disposto no subitem 7.2
deste Anexo, sem a exigência de enclausuramento da zona de prensagem, desde que adotadas medidas
55 adequadas de proteção contra os riscos existentes.
7.5. O número de pedais deve corresponder ao número de operadores conforme o item 12.30 e subitens
desta Norma.
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8. Atividades de forjamento a morno e a quente
8.1. Para as atividades de forjamento a morno e a quente podem ser utilizadas pinças e tenazes, desde que
sejam adotadas medidas de proteção que garantam o distanciamento do trabalhador das zonas de perigo.
8.1.1. Caso necessário, as pinças e tenazes devem ser suportadas por dispositivos de alívio de peso, tais
como balancins móveis ou tripés, de modo a minimizar a sobrecarga do trabalho.
9. Proteção das transmissões de força
9.1 As transmissões de força, como volantes, polias, correias e engrenagens devem ser protegidas
conforme os itens 12.38 a 12.55 e subitens desta Norma.
9.1.1. Nas prensas excêntricas mecânicas deve haver proteção fixa das bielas e das pontas de seus eixos
que resistam aos esforços de solicitação em caso de ruptura.
9.1.2. O volante vertical e horizontal da prensas de fricção com acionamento por fuso devem ser
protegidos, de modo que não sejam arremessados em caso de ruptura do fuso.
10. Ferramentas.
10.1. As ferramentas devem:
a) ser construídas de forma que evitem a projeção de material nos operadores;
b) ser armazenadas em locais próprios e seguros;
c) ser fixadas às máquinas de forma adequada, sem improvisações; e
d) não oferecer riscos adicionais.
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11. Sistemas de retenção mecânica.
11.1. As prensas e similares devem possuir sistema de retenção mecânica que suporte o peso do martelo e
da parte superior da ferramenta, para travar o martelo no início das operações de trocas, ajustes e
manutenções das ferramentas.
11.2. O componente de retenção mecânica deve ser pintado na cor amarela e possuir intertravamento
monitorado por interface de segurança, de forma a impedir, durante a sua utilização, o funcionamento da
prensa.
11.3 O componente de retenção mecânica deve:
a) garantir a retenção mecânica nas diversas posições de parada do martelo; e
b) ser projetado e construído de modo a garantir resistência à força estática exercida pelo peso total do
conjunto móvel a ser sustentado e que impeça sua projeção ou sua simples soltura.
11.4. Nas situações em que não seja possível o uso do sistema de retenção mecânica, devem ser adotadas
medidas alternativas que garantam o mesmo resultado.

12. Máquinas similares específicas.
12.1. Nos martelos pneumáticos:
a) o parafuso central da cabeça do amortecedor deve ser preso com cabo de aço;
b) o mangote de entrada de ar deve possuir proteção que impeça sua projeção em caso de ruptura; e
c) todos os prisioneiros, superior e inferior, devem ser travados com cabo de aço.
12.2. As guilhotinas, tesouras e cisalhadoras devem possuir proteções fixas e, havendo necessidade de
intervenção freqüente nas lâminas, devem possuir proteções móveis com intertravamento para impedir o
ingresso das mãos e dedos dos operadores nas áreas de risco, conforme os itens 12.38 a 12.55 e subitens
desta Norma.
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ANEXO X
MÁQUINAS PARA FABRICAÇÃO DE CALÇADOS E AFINS
(Vide prazos no Art. 4ª da Portaria SIT n.º 197, de 17 de dezembro
de 2010)
1. As máquinas denominadas balancim de braço móvel manual, ou balancim jacaré, devem possuir,
além dos requisitos desta Norma, os seguintes requisitos específicos de segurança:
a) acionamento por comando bimanual de acordo com os itens 12.26 e 12.28 desta Norma, instalado
junto ao braço móvel.
b) botão de emergência conforme itens 12.56 a 12.63 e subitens desta Norma, instalado no braço móvel;
c) força para movimentar o braço móvel menor ou igual a 50N (cinquenta Newtons); e
d) altura do piso à superfície de corte igual a 1000 +/- 30mm (mil milímetros, com tolerância de mais ou
menos trinta milímetros).
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Figura 1 - Balancim de braço móvel manual ou balancim jacaré - Vista lateral

Máquinas para fabricação de calçados e
afins – Requisitos de Segurança
Figura 2 - Balancim de braço móvel manual ou balancim jacaré. Vista de topo - Posição de giro do
braço 180° (cento e oitenta graus)
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2. As máquinas denominadas balancim tipo ponte manual devem possuir, além dos requisitos desta
Norma, os seguintes requisitos específicos de segurança:
a) proteção fixa ou móvel intertravada na parte superior do equipamento - proteção do guia do carro e
proteção frontal, de forma a impedir o acesso entre o carro móvel e a estrutura da máquina, conforme
os itens 12.38 a 12.55 e subitens desta Norma e Figura 2 deste Anexo;
b) proteção fixa ou móvel intertravada na parte traseira do equipamento que impeça o acesso a zona de
risco conforme os itens 12.38 a 12.55 e subitens desta Norma e Figura 2 deste Anexo;
c) acionamento por dois comandos bimanuais de acordo com os itens 12.26 e 12.28 desta Norma,
instalados junto ao carro móvel, sendo um para realizar o deslocamento horizontal do carro móvel, e
outro para realizar o movimento vertical de corte, conforme detalhe A, da Figura 2 deste Anexo; e
d) botão de parada de emergência conforme itens 12.56 a 12.63 e subitens desta Norma, localizado no
64 carro móvel.
2.1. Quando o balancim do tipo ponte dispuser de movimento automático do deslocamento horizontal do
carro, deve-se adotar cortina de luz frontal monitorada por interface de segurança, conforme os itens
12.38 a 12.55 e subitens desta Norma.

Máquinas para fabricação de calçados e
afins – Requisitos de Segurança
Figura 3 - Balancim do tipo ponte manual. Vista lateral

Máquinas para fabricação de calçados e
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Figura 4 - Balancim do tipo ponte manual - Vista frontal
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Ciclo de Vida de Um Projeto de Segurança
Passo 5
Operação
• Verificação funcional do Sistema
• Produção
• Manutenção Preventiva
• Garantir performance após as
tarefas de manutenção

Passo 1
Análise do Risco
• Identificar os perigos
• Estimar os Riscos
• Identificar o Potencial
• Técnicas para minimizar os
riscos

Passo 2
Seleção de técnicas para
adequação
• Baseado na Análise de Risco,
Performance do sistema e
Normas de segurança

Ciclo de
Vida
Passo 4
Instalação e
• Montagem
• Teste de Integração
• Comissionamento
• Treinamento
• Validação

Passo 3
Projeto de Segurança
•Arquitetura do Sistema
• Projeto do Circuito de segurança
• Projeto do gradeamento mecânico
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Passo 1: Análise de risco

Análise do Risco
• Identificar os perigos
• Estimar os Riscos
• Identificar o Potencial
• Técnicas para minimizar os riscos
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Fluxograma da análise
Características/ Limites da máquina
(1) Identificação do perigo

(2) Estimação do Risco

(3) Avaliação
do Risco
inaceitável

Redução do Risco

aceitável

Risco
tolerável

Definição dos limites da máquina
Características/ Limites da máquina

Escopo

Informações
da máquina

Escopo da analise do Descrição; Fontes de
risco:
Energia; velocidades;
Máquina inteira;
feeds; intertravemento.
Parte da máquina;
Linha produtiva

Materiais

Peso; dados químicos;
temperatura; pontas e
laminas; dados do
produto final

Pessoas
envolvidas

Identificar as pessoas
envolvidas; pessoas
estranhas ao processo
Treinamento;
habilidade;
capacidades fisícas.

Fluxograma da análise
Características/ Limites da máquina
(1) Identificação do perigo

(2) Estimação do Risco

(3) Avaliação
do Risco
inaceitável

Redução do Risco

aceitável

Risco
tolerável

Identificação do Perigo

(1) Perigos em potencial
•Empacotamento, transporte, descarga,
desempacotamento
•Instalação do sistema, start up,
comissionamento
•Set up, teste teach, operação (todas as situações)
•Troca de ferramentas, manutenção planejada
ou não
•Correções de erro, armazenagem e outras

Identificação do Perigo

(2) Pessoal Afetado
•Operadores e ajudantes, manutentores
•Controladores de qualidade, carregadores de
material
•Engenheiros e técnicos
•Aprendizes, supervisores, pessoal da segurança.
•Pessoal administrativo, vendedores, transeuntes
•Terceirizados

Identificação do Perigo
(3) Identificar Perigos
•Físicos:
–Quedas e movimentação
de objetos
–Colisões
–Colapso de estruturas
•Radiação:
–Laser
–Raio- X
•Químicos:
–Explosão
–Fogo
–Materiais tóxicos
–Mistura errada de
químicos
–Óleos

•Elétrico:
–Flashes e queimaduras
–Eletrecução
–Conexão errada
–Perda de conexão
•Mecânicos / Processo:
–Pontos de agarramento ou
esmagamento
–Abrasão, cortes,
perfuração
–Efeitos da liberação de
pressao
–Gases
–Fagulhas de solda ou
corte

Fluxograma da análise
Características/ Limites da máquina
(1) Identificação do perigo

(2) Estimação do Risco

(3) Avaliação
do Risco
inaceitável

Redução do Risco

aceitável

Risco
tolerável

Determinação de Riscos
Qual o
perigo?
Probabilida
de?
Freqüência?

Normas
•EN1050 – NBR 14009 “Princípios para determinação de riscos”
•NBR 14153 e NBR 13759
•ANSI TR11.3 “Determinação e redução de riscos”

Conforme NBR 14153 Anexo B
Ponto de partida para
avaliação do risco de
segurança.
S-

Severidade do ferimento
S1
S2

F-

P-

B
S1
P1

leve (reversível)
grave (irreversível) inclusive fatal

Freqüência e tempo de exposição
F1
F2

Categorias

raramente e/ou pequena exposição
freqüente até contínuo e/ou longa exposição

F1

P2

S2
P1
F2
P2

Possibilidades de evitar o perigo

(referem-se geralmente à velocidade e freqüência com
a qual a peça analisada movimenta-se e a distância do operador da
mesma.
P1
P2

possível sob determinadas condições
pouco possível

1

2

3

4

Categoria B

100-C

FC

Bem identificados componentes e causas
(Ex: Chaves de fim de curso )

M

Categoria 1

100S-C

M

Trojan

Ind. auxiliar

Bem identificados componentes e causas, MTBF alto, ação
positiva (Ex: Chaves de segurança conforme declarado pelo
fabricante

Categoria 2
100S-C

Trojan

M

GSR

Ind. auxiliar
A perda de função de segurança é detetectada pela verificação (presença do
relé de segurança)

Categoria 3
100S-C

100S-C

monitoração

GSR

Trojan

Ind. Auxiliar
Não perde a função de segurança com uma simples falha.
Redundância é o método usual

M

Categoria 4
100S-C

100S-C

monitoração
Exclusão de falha

GSR
Exclusão de falha
Sensa
Guard /
OSSD
Ind. Auxiliar
Não perde a função de segurança com uma simples falha e nem com a
soma ou acúmulo de falhas.

M

Fluxograma da análise
Características/ Limites da máquina
(1) Identificação do perigo

(2) Estimação do Risco

(3) Avaliação
do Risco
inaceitável

Redução do Risco

aceitável

Risco
tolerável

Fluxograma da análise
Características/ Limites da máquina
(1) Identificação do perigo

(2) Estimação do Risco

(3) Avaliação
do Risco
inaceitável

Redução do Risco

aceitável

Risco
tolerável

Fluxograma da análise
Características/ Limites da máquina
(1) Identificação do perigo

(2) Estimação do Risco

(3) Avaliação
do Risco
inaceitável

Redução do Risco

aceitável

Risco
tolerável

Passo 2: Seleção de técnicas para
adequação
Seleção de técnicas para adequação
• Baseado na Análise de Risco, Performance do
sistema e Normas de segurança
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Passo 3: Projeto de segurança

Projeto de Segurança
•Arquitetura do Sistema
• Projeto do Circuito de segurança
• Projeto do gradeamento mecânico
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Passo 4: Integração

Integração
• Montagem
• Teste de Integração
• Comissionamento
• Treinamento
• Validação
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Passo 5: Operação
Operação
• Verificação
funcional do
Sistema
• Produção
• Manutenção
Preventiva
• Garantir
performance após as
tarefas de
manutenção
86

Portifólio de Produtos de Segurança
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Cortinas de Luz: GuardShield SAFE 4

•
•
•
•
•
•
•
•
•

88

Funcionalidade básica (ON/OFF)
2 Saídas OSSD
IP 65
Resolução de 14 mm
Resolução de 30 mm
Temperatura de operação 0 a 55° C
Conexão M12
Led de Status
Laser de Alinhamento

Cortina de Luz: GuardShield Micro 400
• Economia em 3 componentes (Transmissor,
Receptor e Controlador), CAT 4 Cortina de Luz
Segurança por IEC 61496
• Todas funcionalidades estão no MSR42 módulo
de controle – podendo adicionar até 3 MSR45E
modulos de expansão para relé de segurança
• 24 Vdc +/- 15%
• 14mm – detecção de dedos
• 30mm resolution – detecção de mãos
• Distância máxima de operação 5m
• Altura: 150mm até 1200mm de altura para
proteção com incremento em 150mm
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MSR45E – Safety relay
Módulo de expansão

MSR42 – Micro 400 Controller

Cortina de Luz: Aplicações específicas
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Laser Scanner: SafeZone
• O Laser Scanner SafeZone™ Single e Multizone
oferece segurança flexivel dentro de células
perigosas.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Montagem horizontal ou vertical em aplicações fixas ou
móveis
Auto-configuração da area de segurança utilizando o
contorno do ambiente
Range Angular 190°,
Range área de segurança 5 m – Multizone
Range área de segurança 4m - Singlezone
Resoluções 30mm, 40mm, 50mm, 70mm, ou 150 mm
Diagnóstico em display 7-segmentos
Saida para diagnósticos da aplicação
Categoria 3

Laser Scanner: SafeZone MINI

•
•
•
•
•
•
•
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270° de Zona de Proteção
Zona de Segurança de até 2 metros
Conexão M12
Software em configuração
Tamanho reduzido
Cat. 3
Montagem Horizontal ou Vertical

Laser Scanner: SafeZone MINI
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Câmera de segurança SC300
•Sistema de segurança compacto
•Fitas reflexivas
•Programação simples
• 24Vdc, 20ms response time, IP54
• Performance level d (PLd ISO 13849)
• SIL 2 (IEC 61508)
• Tipo 3 (IEC 61496)
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Tapete de Segurança
• O tapete de segurança é uma familia de produtos muito robusta ,
resiste a força da tração de empilhadeira, ainda é sensivel o
suficiente para ser acionado pelo passo de uma pessoa de 30kg.
–
–
–
–
–
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Cat. 3 de acordo com EN954-1 (ISO 13849-1)
Sensibiliadade em toda área, incluindo as cantoneiras
Construção resistente a pressões de até 4500psi
IP 67
Possibilidade de monitorar até 8 tapetes individualmente

Borda de Segurança: Sistema de bordas
sensiveis a pressão
• Sistema sensível a pressão pode ser aplicado ao longo ou ao redor de
aplicações
• Ideal para uso em pontos com possibilidade de choque e quebra
• Composto de borracha (condutivel e não-condutivel)
• Seleção de amortecimento: 5mm (0.2 in), 19mm (0.75 in) E 41mm
(1.6 in)
• Range até 50m.
• Todos os pontos são ativos.
• Controlador de segurança dedicado.
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Chaves de intertravamento operadas por
lingueta
• Ideal para intertravamento de portas de
deslizar, dobradiças e elevação.
• Esses dispositivos requerem um atuador
fisico para ser inserido ou removido da
chave para operação.
• Ação positiva para abertura dos
contatos
• Versões com caixa de metal e plástico
para flexibilidade e robustez
• Versões com 25mm de largura para uso
em pequenos espaços
• Atuadores fixos, semi-flexiveis e
totalmente flexiveis
• Suporta força de atuação ≤ 40 N (9 lbs)
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Chaves de intertravamento com trava
• Ideal para intertravamento de portas de deslizar, dobradiças
e elevação.
• Chaves de intertravamento com trava ajudam manter a
porta fecha enquanto exister uma condição de
máquina segura
• Esses dispositivos requerem um atuador fisico
para ser inserido ou removido da chave para operação.
• Ação positiva para abertura dos contatos
• Energizar para liberar ou energizar para travar
• Força de travamento do atuador ≤ 5000 N (1124 lbs)
• Atuadores fixos, semi-flexiveis e totalmente flexiveis
• Cabeça rotativa: 4 possibiliades para entrada do atuador (440G-MT e
TLS-GD2)
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Chaves de intertravamento sem contato
• Ideal para intertravamento de portas de deslizar,
dobradiças e elevação.
• Não necessita de contato entre a chave e o atuador
• Pequenos tamanhos
• Adequado para ambientes que utilizam jatos d’agua na
limpeza

SensaGuard
•
•
•
•
•

Codifica RFID, integridade da segurança
Tecnologia indutiva para detecção
Alta tolerância ou desalinhamento (até 25mm)
Cat. 4 / SIL3 enquanto ligada em série
Diagnóstico visual para facilitar a resolução de
problemas
• Até 30 chaves em série – CAT 4!!!
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Sistema Prosafe trapped key
Baseado na premissa que uma chave não pode estar
em dois lugares ao mesmo tempo, o sistema de
bloqueio por chaves permite a configuração de uma
determinada sequencia de eventos afim de reduzir
os riscos aos operadores que ficarão expostos a
área de perigo.

• Códigos individuais por chave, alta
proteção
• Totalmente em aço inox
• A linha inclui:
– Isoladores de energia (elétrica, pneumatica etc)
– Unidades de troca de chaves (> 1 operador)
– Intertravamentos (um ou duas chaves)

100

Sistema Prosafe trapped key
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Botões parada de emergência
• Patente Bloco de contato auto-monitorado (SMCB)
• Se o bloco de contatos está fixado corretamente ao atuador
– IP2X proteção de dedos
– Se o SMCB é separado do botão E-stop por qualquer reação,
o circuito de controle automaticamente abre

• Gira para soltar, soltar com chave ou empurra/puxar
• Versões com indicador LED
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Paradas de Emergência
Blocos de contato auto monitorados

.1

.2

1

2

3

X

O

O

E-Stop N.F.

Contato N.F.

S.M.N.O. Contato abre

Não atuado

Abre se E-Stop

automaticamente se o

Contato Fechado.

é atuado.

bloco de contato
é removido do E-Stop.

X = Fechado

O = Aberto

Chave atuadas por cabo
• A familia das chaves de parada de emergência atuadas por cabo
Lifeline ideal para instalação ao longo ou em torno
transportadores, pois fornece a função contínua da parada da
emergência através do cabo (corda)
–
–
–
–

Facilmente instalado e comissionado
Acima de 300mm possivel ajuste de tensão do cabo
Versões IP67 Aço Inox
Expansão do cabo até 125 m para modelo standard
e 75 m para modelo aço inox
– Lifeline 4 : com E-stop montado na chave
– Indicado de tensão visual na chave
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Chaves de habilitação
• Operação manual utilizando conjugado ao comando de partida
• A função de segurança da chave de habilitação está dividida duas
partes
– Enquanto atuada, máquina funciona
– Enquanto não atuada, inicia o comando de parada

• A chave tem 3 posições na posição do meio é atuada (contatos de
segurança fecham e máquina funciona)
• Pressionar ou soltar a chave de habilitação, fora da posição do
meio, inicia-se o comando de parada.
• Versões com:
– Botão Jog/ Botão Restart
– Botão E-stop

• Ideal para manutenção com a máquina
em funcionamento.
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Bi-manual – Força Zero

• Internacionalmente avaliado como
botões ergonômicos
• Detecção capacitiva – Força zero para
operação
• Diagnosticos por LED no botão

106

Minotaur MSR100: Relés de segurança unica
função
• Para aplicações até Cat. 4 EN954-1,
PLe EN ISO 13849-1 e SILCL 3 para EN IEC
62061
• Modelos preferenciais:
–
–
–
–
–
–
–

MSR117/127/131: Basic function units.
MSR142: multiple outputs.
MSR144: expandable module.
MSR138: delayed outputs module - control stop to EN60204-1
MSR125H: 2-hand control module
MSR30/33/35/38: Solid state relays
MSR57P: Speed Monitoring Relay

•
•
•
•
•
•
•
•
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Safe Torque Off
Zero Speed Monitoring
Safe Limited Speed
Safe Stop to Cat 0, 1 or 2
Safe Maximum
Safe Acceleration and Deceleration
Door monitoring and control
Enabling grip switch control

Relés de Segurança: GuardMaster Safety Relay
•
•
•
•
•
•

Entradas Universais
Cat. 4
Entrada Simples, Dupla e de Sincronismo
Chave rotativa para Lógicas
Conexão de segurança SWS
Módulos de expansão Padrão e Temporizados

SmartGuard 600 safety controller
O controlador de segurança SmartGuard 600 é projetado
para aplicações necessitem de lógica complexa, e para
funções avançadas de segurança funcional

• Aplicações:
–

E-Stop, Monitoração de Portas, Cortinas de luz, Bi-manual , Controle
multizona

• 16 entradas, 8 saidas, 4 saidas de teste
• Conectividade / Comunicações
– CIP Standard e Safety para DeviceNet
– CIP Standard para EtherNet/IP (diagnóstico)
– USB para configuração e monitoração

• Programado via RSNetwork for DeviceNet
• Cat. 4, SIL3, PLe, UL NRGF, UL Class I Div
2
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RSNetWork
Programação SmartGuard
• Programação via RSNetWorx
• Programação simples com Blocos de funções

Hoje, uma única plataforma de controle:
Logix

Software de Programação
RSLogix 5000 com:
• Diagrama em Bloco de
Função
•Lógica Ladder
• Texto Estruturado
• Gráfico Sequencial de
Funções
• Instruções Certificadas de
Segurança

sequential
control

process
control

safety
control

motion
control

drives
control
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CompactBlock Guard I/O e PointGuard I/O
•
•
•
•
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I/O’s remotos
Comunicação via CIP Safety em DeviceNet ou EtherNet/IP
Fácil migração em DeviceNet e EtherNet
IP20

ArmorBlock Guard I/O
• Mesma funcionalidade do CompactBlock Guard
I/O
• Proteção IP67 para uso no corpo da máquina
• Instalação Simplificada: Um cabo M12 conecta
dispositivos de canal duplo em entradas ou
saídas usando conexões rápidas
• Compatível com sistemas de conexão rápida de
sensores padrão e dispositivos de segurança
• Mesma pinagem de entrada e saída de um
ArmorBlock padrão
• Pode conectar dispositivos de um ou dois canais
• Caixa de 180mm x 70mm
• Tensão de entrada e saída independentes através
de conector tipo mini.
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Safety contactors
• Os contatos do contator de segurança são mecanicamente
conectados, para quando solicitado o feedback!
• Ajuda a proteger quanto a falha dos acionamentos
• Utilizados em categoria B…4
• Proteção contra operação manual
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PowerFlex AC drives com segurança
integrada
• Segurança Funcional esta disponivel nos nossos inversores de
frequencia
• Aumento da vida útil do equipamento
– O barramento DC é descarregado
– Reinicio rápido, aumenta produtividade

• Circuito de potência simplificado
• Não são necessários contatores de segurança
na entrada do inversor
• Standard Safe Torque Off disponivel em:
– PowerFlex 40P, 70, 700S, 755

• Funções de segurança avançadas
– PowerFlex 755

–
–
–
–
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Safe Torque Off
–
Zero Speed Monitoring –
–
Safe Limited Speed
–
Safe Stop to Cat 0, 1 or 2

Safe Maximum
Safe Acceleration and Deceleration
Door monitoring and control
Enabling grip switch control

Kinetix: Segurança integrada com motion
• Segurança Funcional esta disponivel nos nossos servo-drives
• Aumento da vida útil do equipamento
– O barramento DC é descarregado
– Reinicio rápido, aumenta produtividade

• Circuito de potência simplificado
• Não são necessários contatores de segurança
na entrada do drive
• Standard Safe Torque Off disponivel em:
– Kinetix 6000 e 7000

• Funções de segurança avançadas
– Kinetix 7000
–
–
–
–
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Safe Torque Off
Zero Speed Monitoring
Safe Limited Speed
Safe Stop to Cat 0, 1 or 2

Conforme NBR 14153
Item 6.2.4 - Categoria 3: “ devem ser projetadas de tal forma que um defeito
isolado, em qualquer uma dessas partes, não leve a perda de função de
segurança”
“ quando um defeito isolado ocorre, a função de segurança sempre é cumprida.”
Item 6.2.5 - Categoria 4: “os defeitos devem ser detectados assim que
acontecerem. Se essa detecção não for possível, o acúmulo de falhas não deve
levar à perda de função de segurança”

Perguntas
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