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Introdução	  

 

A publicação desta cartilha tem como objetivo principal orientar a comunidade industrial da 
região de Nova Serrana – MG, quanto a adequação de seus equipamentos à Norma 
Regulamentadora 12 – NR 12, que trata da segurança em máquinas e equipamentos. 

 

O trabalho foi desenvolvido em relação a três tipos de máquinas utilizadas mais 
frequentemente na indústria de calçados da região. Isso não quer dizer que não existam outros 
tipos que deverão ser adaptadas, conforme o que foi especificado na NR 12. 

 

Esta cartilha aborda as proteções mecânicas conforme preconizado na norma, no entanto 

enfatiza os componentes elétricos, uma vez que estes devem ser de segurança, classe esta de 

componentes ainda desconhecidos por muitos profissionais da área elétrica. 

 

O último capítulo é destinado a Perguntas e Respostas, a fim de esclarecer dúvidas 

identificadas durante visitas realizadas em algumas empresas no início do mês de dezembro 

de 2013. 

 

Espera-se que este trabalho, elaborado a partir da necessidade emanada pelo Sindicato 

Intermunicipal das Indústrias de Calçados de Nova Serrana - SINDINOVA possa contribuir 

para as ações de adequação dos equipamentos a favor da melhoria das condições de trabalho. 

 

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
Núcleo de Manutenção de Equipamentos do SENAI/MG 
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Balancim Syclon - AF6	  

Pontos de adequação à NR-12	  
	  	  	  	  

Balancim	  Syclon	  –	  AF6.	  

(Balancim manual ou Balancim jacaré). Equipamento utilizado na produção de calçados no 

seguimento de corte. Concepção de montagem baseada 

em uma prensa de pequeno porte (hidráulica), onde 

com o auxílio de facas de design específico é 

pressionado contra o tecido/polímero para efetuar o 

corte. 

Segurança	  

Perante a norma regulamentadora NR-12 - 

“SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS” os fabricantes e empregadores 

devem proporcionar os requisitos mínimos de proteção 

para garantir a saúde e integridade física dos trabalhadores, através dos itens contidos na 

norma. 

Principais	  adequações	  

Comando Bimanual Durante o acionamento do balancim, deve-se garantir que o 
operador esteja com as duas mãos ocupadas. 

Botão de Emergência Os equipamentos devem possuir um ou mais dispositivos de 
parada de emergência. 

Chave Geral 
Todo equipamento deve possuir um chave geral adequada 
que permita o seu bloqueio através de cadeados durante as 
paradas para manutenção. 

Proteção Fixa e Móvel O painel de comando deve possuir proteções fixa ou móveis 
dependendo de sua configuração. 

	  

Componentes de Segurança Os componentes elétricos devem ser específicos de 
segurança.  

Posição de Giro O giro do braço móvel deve estar limitado a 180º. 
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Ilustrações	  

Para melhor entendimento, abaixo segue fotos de um equipamento já adequado dando ênfase 

aos itens de segurança.	  

	  

Acionamento de comando Bimanual 

O acionamento bimanual pode ser realizado através de um punho atuador junto a um botão, 

como ilustrado na imagem acima, ou através de dois punhos atuadores. O tempo de 

sincronismo do acionamento deve ser de no máximo 0,5 segundos, caso contrário o 

balancim não deverá atuar. Este sistema não poderá atuar através de um acionamento 

realizado por um único membro.  
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Botão de Emergência 

Todos os equipamentos devem conter no mínimo um botão de emergência que seja de fácil 

acesso para o operador e/ou terceiros. O botão de emergência deve ser utilizado somente em 

casos de emergência, nunca para desligar o equipamento. Sempre que o botão de emergência 

for acionado deve ser necessário religar o equipamento através do botão ligar/reset para 

reabilitar o equipamento. 

	  

Chave Geral 

Todos os equipamentos devem possuir chave geral que possibilite o seu bloqueio por meio 

de cadeados durante a realização de manutenções. É proibida a utilização da chave geral 

como dispositivo de partida e parada do equipamento. 
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Proteção Fixa e Móvel 

Pontos que são de risco eminente, como é o caso de partes móveis e painéis elétricos, devem 

estar protegidos através de dispositivos fixos ou móveis. Utilizam-se as proteções fixas 

quando o acesso ao local ocorre esporadicamente, através de manutenções ou limpeza - 

Proteções fixas utilizam parafusos para impedir o acesso ao local. Já as proteções móveis são 

utilizadas quando é necessário o acesso ao local de risco uma ou mais vezes ao longo do 

expediente - Proteções móveis devem possuir sensores/chaves de segurança para 

bloquear/desligar o equipamento quando abertas. Lembre-se que dependendo da análise de 

risco é necessário que estas sejam monitoradas por um relé de segurança. 

	  	   	  

Componentes de Segurança 
Para levantar os componentes de segurança para o painel elétrico é necessário realizar a 

análise de risco do equipamento que irá classificá-lo nas categorias: 1, 2, 3 ou 4, sendo que 

cada categoria representa um nível de proteção. A categoria 4 a maior delas. 

O Balacim tipo jacaré deve conter no mínimo: 

- 2 relés de segurança, sendo 1 para o bimanual e outro para o botão de emergência; 

- 2 contatores de segurança em série acionados pelo relé da emergência; e 
- 1 botão de emergência automonitorado.	  



9	  
	  

	  	  

	  

Posição de Giro 

O giro do balancim deve ser limitado a 180º, sendo distribuídos em 90º para a direita e 90º 

para a esquerda. Este requisito pode ser atendido através da implantação de uma barreira 

física apropriada para este fim (Amortecedores) 
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Relação	  de	  Componentes	  –	  Parte	  1	  

 

	  

Referência Descrição 

B1 Botão Liga/Desliga da bomba hidráulica 
B2 Acionamento do Punho 
B3 Acionamento 1ª Pressão 
B4 Acionamento 2ª Pressão 
B5 Botão de Emergência 
C1 Contador de Acionamento 

CH1 Chave Geral 
L1 LED Indicador de Acionamento 
M1 Motor da Bomba Hidráulica 
P1 Potenciômetro 
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Relação	  de	  Componentes	  –	  Parte	  2	  

	  

Referência Descrição 

A1 Placa Eletrônica 
R1 Relé de Punho 
R2 Relé da 1ª Pressão 
R3 Relé da 2ª Pressão 

RS1 Relé para Botão de Emergência 
RS2 Relé para o Bimanual 
T1 Transformador 24v 
Y1 Solenoide Acionamento da Bandeira 
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Relação	  de	  Componentes	  –	  Parte	  3	  

	  

	  

Referência Descrição 

F1 Fusível Anterior a Fonte – 5A 
F2 Fusível Anterior a Fonte – 5A 
F3 Fusível Posterior a Fonte – 2A 
F4 Fusível Posterior a Fonte – 2A 
K1 Contator de Segurança – Motor Bomba 
K2 Contator de Segurança – Motor Bomba 
Q1 Disjuntor Motor da Bomba 
S1 Sensor Fim de Curso da Bandeira 
T2 Fonte 24v VDC – 2,5A 

	  



15	  
	  

Balancim Rapid - 28	  

Pontos de adequação à NR-12	  
	  	  	  	  

Balancim	  Rapid	  -	  28	  

(Balancim de ponte ou Balancim de portal). Equipamento 

utilizado na produção de calçados no seguimento de corte. 

Voltado para atender uma alta produção, sua concepção 

de montagem foi baseada em uma prensa móvel suspensa 

por uma ponte para atender uma ampla região de maneira 

rápida e eficiente, onde com o auxílio de facas de design 

específico é pressionado contra o tecido/polímero para 

efetuar o corte.  

Segurança	  

Perante a norma regulamentadora NR-12 - 

“SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS” os fabricantes e empregadores devem proporcionar os requisitos 

mínimos de proteção para garantir a saúde e integridade física dos trabalhadores, através dos 

itens contidos na norma. 

Principais	  adequações	  

Comando Bimanual 

Durante o acionamento do balancim, deve-se garantir que 
o operador esteja com as duas mãos ocupadas. 
Durante o acionamento da ponte independente do sentido, 
deve-se garantir que o operador esteja com as duas mãos 
ocupadas. 

Botão de Emergência Os equipamentos devem possuir um ou mais dispositivos 
de parada de emergência. 

Chave Geral 
Todo equipamento deve possuir um chave geral adequada 
que permita o seu bloqueio através de cadeados durante as 
paradas para manutenção. 

Proteção Fixa e Móvel  
Todos os pontos que representam perigo ao operador 
devem possuir proteções fixas ou proteções móveis com 
chaves intertravamento. 

Componentes de Segurança 
Os componentes elétricos devem ser específicos para 
segurança. Estes podem ser adquiridos através de 
fornecedores do ramo. 
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Ilustrações	  

Para melhor entendimento, abaixo segue fotos de um equipamento já adequado dando ênfase 

aos itens de segurança. 

	  	  	  	   	  

Acionamento de Comando Bimanual. 

Os acionamentos bimanuais do balancim tipo ponte devem estar situados junto ao carro móvel, 

sendo que este deve conter 2 acionamentos bimanuais para o deslocamento horizontal do carro e 1 

para realizar o movimento vertical de corte. Conforme desenho ilustrado acima, os movimentos 

devem estar de acordo com a ordem a seguir: (1+2) deslocamento vertical, (2+4) deslocamento 

horizontal para esquerda e (1+3) deslocamento horizontal para direita. Este sistema não poderá 

atuar através de um acionamento realizado por um único membro. O tempo de sincronismo do 

acionamento deve ser de no máximo 0,5 segundos, caso contrário o balancim não poderá atuar. 
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Botão de Emergência 

Todos os equipamentos devem conter no mínimo um botão de emergência que seja de fácil acesso 

para o operador e/ou terceiros. O botão de emergência deve ser utilizado somente em casos de 

emergência, nunca para desligar o equipamento. Sempre que o botão de emergência for acionado 

deve ser necessário religar o equipamento através do botão ligar/reset para reabilitar o 

equipamento. 

	  

Chave Geral 

Todos os equipamentos devem possuir chave geral que possibilite o seu bloqueio por meio de 

cadeados durante a realização de manutenções. É proibida a utilização da chave geral como 

dispositivo de partida e parada do equipamento. 
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Proteção Fixa e Móvel 

A norma além de definir as condições que necessitam de proteções fixas e móveis, como é o caso 

do Balancim tipo ponte, ela já determina alguns pontos que devem possuir proteções. Como 

proteção fixa tem-se: a proteção da guia do carro e a proteção frontal, de forma a impedir o acesso 

entre o carro móvel e a estrutura da máquina. Como proteção móvel tem-se: a proteção traseira do 

equipamento monitorada por uma chave de intertravamento que impeça o acesso a zona de risco. 

	  	   	  

Componentes de Segurança 
Para levantar os componentes de segurança para o painel elétrico é necessário realizar a análise de 

risco do equipamento que irá classificá-lo nas categorias: 1, 2, 3 ou 4, sendo que cada categoria 

representa um nível de proteção. A categoria 4 a maior delas. 

O Balancim tipo ponte deve conter no mínimo: 

- 5 relés de segurança, sendo 3 para o bimanual, 1 para o botão de emergência e 1 para a 
chave de intertravamento na proteção móvel traseira; 
- 6 contatores de segurança, sendo 2 em série para o acionamento do motor da bomba 
hidráulica e 4 para o motor que realiza o deslocamento horizontal do carro (2 contatores 
em séries para cada sentido); 

- 1 botão de emergência automonitorado; e 
- 1 chave de intertravamento com duplo canal de ruptura positiva. 
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Diagramas	  e	  Componentes	  
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Relação	  de	  Componentes	  –	  Parte	  1	  

 

	  

Referência Descrição 

M1 Fim de curso deslocamento lateral Esquerdo 
M2 Fim de curso deslocamento lateral Direito 
A1 Fim de curso do Batente 
B1 Botão Liga e Desliga Bomba Hidráulica 

CH1 Chave Geral 
T2 Reator Magnético 220v – 40w 
L1 Lâmpada Fluorescente 

	  

Ex
em

p
lo
	  d
e	  
D
ia
gr
am

a	  
em

	  c
on
fo
rm

id
ad
e	  
co
m
	  a
	  N
R
1
2
	  –
	  P
ar
te
	  1
	  



24	  
	  

Relação	  de	  Componentes	  –	  Parte	  2	  

	  

Referência Descrição 

S0 Punho Esquerdo 
S1 Punho Direito 
S3 Botão de acionamento para Esquerda 
S4 Botão de acionamento para Direita 
B2 Botão de Emergência 
M3 Fim de curso do Batente 
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Relação	  de	  Componentes	  –	  Parte	  3	  

	  

	  

Referência Descrição 

Y1 Solenoide da Válvula de descida do Batente 
Y2 Solenoide da Válvula de subida do Batente 
Y3 Solenoide da Válvula de regulagem do Batente 
Y4 Solenoide da Válvula do freio do Viajante 
Y5 Solenoide da Válvula da Pinça 
B3 Botão direito – Abre/Fecha pinça 
B4 Botão esquerdo – Abre/Fecha pinça 
S5 Chave de Intertravamento da proteção móvel traseira 

MT1 Motor da Bomba Hidráulica 
MT2 Motoredutor do Viajante 
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Relação	  de	  Componentes	  –	  Parte	  4	  
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Referência Descrição 

K1 Contator Bomba Hidráulica 
K2 Contator Bomba Hidráulica 
K3 Contator do Deslocamento do Viajante para Direita 
K4 Contator do Deslocamento do Viajante para Direita 
K5 Contator do Deslocamento do Viajante para Esquerda 
K6 Contator do Deslocamento do Viajante para Esquerda 
K7 Contator do Rolo Alimentador (Opcional) 
Q1 Disjuntor Motor do Viajante 
Q2 Disjuntor Motor da Bomba Hidráulica 
Q3 Disjuntor Motor do Alimentador (Opcional) 
F1 Porta Fusível + Fusível 3A + Entrada 220VAC 
F2 Porta Fusível + Fusível 3A + Entrada 220VAC 
F3 Porta Fusível + Fusível 5A + Entrada 24VDC 
F4 Porta Fusível + Fusível 5A + Entrada 24VDC 
F5 Porta Fusível + Fusível 2A + Solenoide da Válvula de descida do Batente 
F6 Porta Fusível + Fusível 2A + Solenoide da Válvula de Regulagem 
F7 Porta Fusível + Fusível 2A + Solenoide da Válvula do Freio do Viajante 
F8 Porta Fusível + Fusível 2A + Solenoide da Válvula da Pinça 
F9 Porta Fusível + Fusível 2A + Solenoide da Válvula de subida do Batente 
R1 Relé de Acionamento da Descida e deslocamento lateral 
R2 Relé de Acionamento da Descida 1ª Pressão do Batente 
R3 Relé de Acionamento da Descida 2ª Pressão do Batente 
R4 Relé de Acionamento do Deslocamento Lateral Esquerdo 
R5 Relé de Acionamento do Deslocamento Lateral Direito 

RS1 Relé de Controle de Parada do Botão de Emergência 
RS2 Relé de Controle de Parada da Chave de Intertravamento 
RS3 Relé Bimanual de descida do Batente 
RS4 Relé Bimanual de deslocamento Esquerdo 
RS5 Relé Bimanual de deslocamento Direito 
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Unipeg Safe – Prensar Solas	  

Pontos de adequação à NR-12	  
	  	  	  	  

	  	  	  	  

Unipeg	  Safe	  –	  Prensa	  Solas	  

Prensa pneumática para Solas ou Prensa Boca de Sapo, 

equipamento destinado à prensagem dos solados contra o 

calçado na forma, para facilitar e melhorar a qualidade 

da aderência do solado, logo após a reativação da cola. 

Segurança	  

Perante a norma regulamentadora NR-12 - 

“SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS” os fabricantes e empregadores 

devem proporcionar os requisitos mínimos de proteção 

para garantir a saúde e integridade física dos 

trabalhadores através dos itens contidos na norma. 

Principais	  adequações	  

	  

Botão de Emergência Os equipamentos devem possuir um ou mais dispositivos de 
parada de emergência. 

Chave Geral 
Todo equipamento deve possuir um chave geral adequada 
que permita o seu bloqueio através de cadeados durante as 
paradas para manutenção. 

Proteção Fixa e Móvel 
Todos os pontos que representam perigo ao operador devem 
possuir proteções fixas ou proteções móveis com chaves 
intertravamento. 

Componentes de Segurança 
Os componentes elétricos devem ser específicos para 
segurança. Estes podem ser adquiridos através de 
fornecedores do ramo. 
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Ilustrações	  
Para melhor entendimento, abaixo segue fotos de um equipamento já adequado dando ênfase 

aos itens de segurança. 

	  

Botão de Emergência 

Todos os equipamentos devem conter no mínimo um botão de emergência que seja de fácil 

acesso para o operador e/ou terceiros. O botão de emergência deve ser utilizado somente em 

casos de emergência, nunca para desligar o equipamento. Sempre que o botão de emergência 

for acionado deve ser necessário religar o equipamento através do botão ligar/reset para 

reabilitar o equipamento. 

	  

Chave Geral 

Todos os equipamentos devem possuir chave geral que possibilite o seu bloqueio por meio 

de cadeados durante a realização de manutenções. É proibida a utilização da chave geral 

como dispositivo de partida e parada do equipamento. 
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Proteção Fixa e Móvel 

A Prensa Boca de Sapo possui dois pontos críticos que precisam de atenção quanto às 

proteções fixas e móveis. Uma delas é a área de atuação dos cilindros pneumáticos que deve 

ter uma proteção fixa, sendo necessário portanto, a utilização de ferramentas para abri-la; a 

outra é a área de prensagem que deve ter uma proteção móvel devido à alta demanda de 

acesso ao local, para isto é necessário à utilização de chaves de intertravamento que 

impeçam o funcionamento da mesma quando aberta. 

Obs.: No modelo de prensa estudado, quando a prensa está ativada sua concepção de 

montagem impede que a porta seja aberta, que é o ideal, caso isto não aconteça será 

necessário optar por uma chave de intertravamento com trava mecânica. 
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Componentes de Segurança 

Para levantar os componentes de segurança para o painel elétrico é necessário realizar a 

análise de risco do equipamento que irá classificá-lo nas categorias: 1, 2, 3 ou 4, sendo que 

cada categoria representa um nível de proteção. A categoria 4 a maior delas. 

A Prensa Boca de Sapo deve conter no mínimo: 

- 2 relés de segurança, sendo 1 para a chave de intertravamento e outro para o botão 
de emergência; e 

- 1 botão de emergência automonitorado. 
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Diagrama	  e	  Componentes	  
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Relação	  de	  Componentes	  –	  Parte	  1	  

 

	  

Referência Descrição 

1 Adesivo Chave Fusível 
2 Quadro Elétrico 
3 Canaleta 
4 Suporte Chave Fusível 
5 Régua Borne 
6 Arruela Lisa 
7 Base para Fusível / Fusível 
9 Interruptor Automático/Manual 

10 Parafuso Allen 
11 Relés de Segurança 
12 Tomada 
13 Fonte Chaveada 
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Relação	  de	  Componentes	  –	  Parte	  2	  
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Referência Descrição 

1 Guia de Forma 
2 Placa E.V.A. 
3 Micro Braço Direito 
4 Apoio da Forma 
5 Eixo do Mancal Inferior 
6 Travessa Superior da Biela 
7 Espaçador dos Braços 
8 Conjunto Válvula da Campana 
9 Bloco de Válvulas 

10 Montagem do Cilindro 
11 Montagem Braço Direito 
12 Trava de Segurança da Campana 
13 Arruela dos Eixos 
14 Montagem Braço Esquerdo 
15 Mancal Inferior 
16 Montagem Conjunto da Campana 
17 Montagem da Biela 
18 Montagem Conj. Central Manual 
19 Arruela 
20 Parafuso 
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Relação	  de	  Componentes	  –	  Parte	  3	  
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Referência Descrição 

1 Membrana do Segundo Estágio 
2 Membrana do Primeiro Estágio 
3 Pino do Quadro 
4 Bucha GFM 
5 Eixo Superior da Campana 
6 Mancal do Flange Membrana 
7 Montagem da Troca Rápida 
8 Arruela dos Eixos 
9 Campana Superior 

10 Flange Fixador 
11 Eixo Traseiro da Campana 
12 Montagem Campana Inferior 
13 Arruela Lisa 
14 Cotovelo 
15 Manômetro 
16 Parafuso Allen 
17 Parafuso Allen 
18 Parafuso Allen 
19 Parafuso Allen 
20 Parafuso Sextavado 
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Ciclo	  de	  Vida	  de	  um	  Projeto	  de	  Segurança	  
	  

	  

	  

	  

Passos Ações 

Identificar os Perigos 
Estimar os riscos 
Identificar o potencial 

Análise de Risco 

Técnicas para minimizar riscos 
Seleção de Técnicas para 

Adequação 
Baseado na Análise de Riscos, Desempenho do sistema e 
Normas de Segurança. 
Arquitetura do sistema 
Projeto do circuito de segurança Projeto de Segurança 
Projeto de gradeamento mecânico 
Montagem 
Teste de Integração 
Comissionamento 
Treinamento 

Instalação 

Validação 
Verificação Funcional do Sistema 
Produção 
Manutenção Preventiva 

Operação 

Garantir desempenho após as tarefas de manutenção 
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Perguntas	  e	  respostas:	  

1	  –	  O	  que	  é	  a	  NR?	  
As	  Normas	  Regulamentadoras	   -‐	  NR	  são	   instrumentos	   legais	  editados	  pelo	  Ministério	  do	  Trabalho	  e	  

Emprego	   -‐	   MTE	   que	   regulamentam	   e	   fornecem	   orientações	   sobre	   procedimentos	   obrigatórios	  
relacionados	  à	  Segurança	  e	  Saúde	  no	  Trabalho	  -‐	  SST.	  	  

2	  –	  O	  que	  diz	  a	  NR-12?	  
A	   NR-‐12	   junto	   a	   seus	   anexos	   define	   referencias	   técnicas,	   princípios	   fundamentais	   e	   medidas	   de	  
proteções	   para	   garantir	   a	   saúde	   e	   integridade	   física	   dos	   trabalhadores	   e	   estabelece	   requisitos	  

mínimos	  para	  a	  prevenção	  de	  acidentes	  e	  doenças	  do	  trabalho.	  

3	  –	  Somente	  máquinas	  e	  equipamentos	  novos	  devem	  adequados?	  
Não,	  equipamentos	  usados	  também	  devem	  ser	  adequados	  aos	  requisitos	  da	  norma.	  

4	  –	  O	  que	  é	  a	  analise	  de	  risco?	  
Análise	   de	   risco	   é	   um	   estudo	   que	   pode	   ser	   realizado	   seguindo	   a	   norma	   ABNT	   NBR	   14009,	   para	  

determinar	  a	  categoria	  do	  equipamento	  que	  pode	  variar	  entre	  categorias	  D,	  1,	  2,	  3	  e	  4.	  Assim	  feito	  
pode-‐se	  determinar	  quais	  são	  os	  dispositivos	  de	  segurança	  das	  quais	  as	  máquinas	  devem	  dispor.	  Vale	  
lembrar	  que	  este	  trabalho	  deve	  ser	  elaborado	  por	  um	  profissional	  legalmente	  habilitado,	  sendo	  este	  

um	  engenheiro	  mecânico	  que	  possua	   registro	   junto	   ao	  CREA	   -‐	   Conselho	  Regional	   de	   Engenharia	   e	  
Agronomia.	  

5	  –	  A	  análise	  de	  risco	  é	  obrigatória?	  
Sim,	  é	  necessária	  a	  realização	  da	  análise	  de	  risco	  do	  equipamento	  para	  que	  possam	  ser	  realizadas	  as	  
devidas	  adequações.	  

6	  –	  Como	  a	  empresa	  pode	  se	  garantir	  de	  estar	  adequando	  seus	  equipamentos	  a	  NR-12?	  
A	   empresa	   deve	   contratar	   um	   engenheiro	   mecânico	   habilitado	   para	   realizar	   uma	   análise	   do	  
equipamento	   (análise	   de	   risco)	   descrevendo	   as	   adequações	   necessárias	   ao	   equipamento.	   Após	  

verificar	   e	   testar	   as	   adequações	   prontas	   o	   engenheiro	   deve	   emitir	   uma	   ART	   –	   Anotação	   de	  
Responsabilidade	  Técnica	  –	  se	  responsabilizando	  pelo	  equipamento	  adequado,	  com	  este	  documento	  
em	  mãos	  a	  empresa	  se	  garante	  que	  a	  máquina	  esta	  adequada	  a	  NR-‐12.	  

7	  –	  Todo	  equipamento	  deve	  possuir	  um	  ART?	  
Sim,	  todo	  equipamento	  deve	  possuir	  uma	  ART.	  

8	   –	   Pequenas	   modificações	   na	   estrutura	   do	   equipamento	   e/ou	   no	   comando	   elétrico	  
precisam	  ser	  realizadas	  por	  um	  Engenheiro?	  
Toda	   adequação,	   seja	   ela	   estrutural/elétrica	   ou	   grande/pequena,	   deve	   ser	   projetada	   e	  
supervisionada	  por	  um	  engenheiro	  legalmente	  habilitado.	  

9	   –	   Uma	   máquina	   em	   conformidade	   com	   a	   NR-12	   que	   utiliza	   componentes	   elétricos	  
convencionais	  esta	  de	  acordo	  com	  a	  NR-12?	  
Não,	   para	   que	   a	   máquina	   esteja	   em	   conformidade	   com	   a	   NR-‐12	   é	   necessário	   a	   utilização	   de	  
componentes	  de	  segurança,	  além	  da	  utilização	  de	  relés	  para	  monitoração	  dos	  mesmos.	  
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10	   –	   Os	   equipamentos	   adequados	   pelos	   procedimentos	   nesta	   cartilha	   estão	   em	  
conformidade	  com	  a	  NR-12?	  
Sim,	  no	  entanto	  a	  cartilha	  publicada	  possui	  apenas	  caráter	  orientativo,	  e	  não	  valida	  as	  adequações	  
junto	   às	   fiscalizações	   do	  Ministério	   do	   Trabalho	   e	   Emprego	   -‐	  MTE,	   pois	   cada	   equipamento	   possui	  

características	  particulares	  que	  precisam	   ser	   levantadas	   e	   estudadas	   a	  partir	   da	   análise	  de	   risco	  e,	  
assim	  determinar	  quais	  serão	  as	  adequações	  necessárias.	  
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