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RESUMO 

A implantação da NR-12 visa o aumento da confiabilidade sobre a segurança da 

maquina de embalar suco em pó, serão abordados pontos da norma, em sua 

implantação. A apreciação de riscos é um ponto abordado tem como objetivo 

levantar as não conformidades da maquina. Baseado nos itens na NR-12 serão 

destacados pontos fundamentais a serem adequados sempre visando a segurança 

e a eliminação de todas possibilidades de acidentes. 

INTRODUÇÃO 

A NR-12 (referência número 2) regulamenta normas que visam a saúde e 

integridade física dos trabalhadores e estabelece os requisitos para prevenção de 

acidentes tanto no projeto, fabricação, quanto na utilização dos equipamentos, 

tanto equipamentos novos quanto usados. O empregador deve conhecer a mesma 

e adotar as medidas cabíveis para adaptar os seus equipamentos a norma. Serão 

apresentadas maneiras de efetuar a automação e deixar o equipamento de acordo 

com as exigências da norma, destacando itens de segurança que são 

imprescindíveis, e as regras principais da NR-12. 

OBJETIVO  

Neste trabalho serão apresentados os itens e particularidades da NR-12 

(referência número 2) dispositivos e mecanismos de segurança desenvolvidos 

para atende-la na automação de maquinas e equipamentos novos e usados. O 



objetivo é tornar a maquina segura, a mesma pode ser denominada assim quando 

pode ser operada, ajustada, desmontada sem causar acidente ou prejuízo a saúde 

humana. Será tomado como exemplo uma maquina de embalar suco em pó, onde 

a mesma possui partes moveis, mordentes, faca, resistência usada para selar a 

embalagem, entre outros componentes que oferecem risco a integridade física do 

operador, e segundo a NR-12 (referência número 2) não podem estar acessíveis a 

pessoas não autorizadas.  

METODOLOGIA  

Será feita uma pesquisa de campo, a fim de coletar dados e informações da 

maquina embaladeira de suco em pó, para ter uma real noção das condições da 

maquina. Após isso, os dados coletados serão interpretados segundo a Norma 

NR-12 com desígnio de elucidar os problemas da maquina. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A principio tudo se inicia com a apreciação de riscos feita previamente na maquina, 

onde serão destacados os pontos críticos, e de risco eminente, observando todas 

características e particularidades da maquina, tanto de caráter mecânico quanto 

elétrico, por exemplo, se possui partes rotacionais expostas, se a mesma lança 

fragmentos de matérias, se pode ser acionada ou ligada acidentalmente, se 

existem maneiras de outras pessoas além do operador desliga-la em caso de 

emergência. Serão levantados todos os dados necessários sobre a maquina de 

embalar suco em pó, a fim de planejar as modificações e alterações necessárias 

para que tanto a maquina quando as suas imediações atendam todos os itens da 

Norma NR-12. 

Na apreciação de risco, segundo o item 12.3.1. descrito na Norma NR-12 

(referência número 2) foi observada a necessidade de  se enclausurar ou isolar 

com anteparos adequados as partes de transmissão de força da maquina de 

embalar suco em pó, que no caso são os mordentes e a faca. Atualmente o 

equipamento conta com uma proteção mecânica de acrílico, a mesma  pode ser 

aberta facilmente pelo operador, e isso se faz necessário para execução de 

ajustes durante a produção e também pela limpeza do equipamento, porém, 

quando a proteção é aberta a maquina continua seu funcionamento normal, por 

não ter nenhuma proteção no circuito elétrico que previna essa situação. A 



imagem a seguir é uma foto tirada da parte frontal da maquina embaladora de 

suco em pó. 

 

Figura 1: Maquina embaladora de suco em pó, porta acrílica de proteção. 

Podemos ver na imagem a sua parte externa, a proteção de acrílico que isola os 

mordentes e a faca por onde passam a embalagem, pode ser observado na 

imagem que as embalagens plásticas descem no sentido vertical, e os mordentes 

que selam as embalagens e cortam fazem um movimento horizontal, um de 

encontro ao outro. 

Neste caso será necessária a instalação de sensores magnéticos junto a porta de 

acrílico (figura 1), para sinalizar o sistema que a porta de proteção das partes de 

transmissão de força foi aberta, e que a maquina não pode continuar em 

funcionamento nesta condição.  Esses sensores magnéticos contem contatos 

internos que mudam de estado conforme a condição do sensor (aberto ou 

fechado), através destes contatos será mandado um sinal para o CLP de 

segurança Sick Safe que através de sua programação vai impossibilitar e cortar 

todos acionamentos da maquina embaladora de suco em pó, e só permitir o 

rearme (start) do mesmo após o sensor ser fechado novamente e um botão de 



reset ser apertado, onde vai fazer uma análise do sistema de proteção liberando 

seu funcionamento. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Através da apreciação de riscos foram observados pontos que não estão conforme 

a Norma NR-12(referência número 2) e devem ser tomadas medidas a respeito 

dos mesmos. Os pontos são os seguintes: 

Segundo o item 12.2.1 o equipamento tem que oferecer a possibilidade de ser 

acionado ou desligado em caso de emergência, por outra pessoa que não seja o 

operador.  Na maquina de embalar suco em pó tem somente um botão de 

emergência, para atender a este item deve ser instalada um outro botão de 

emergência em paralelo em um local de fácil acionamento por parte de terceiros. 

De acordo com o item 12.2.2 como é uma maquina de movimentos repetitivos ela 

deve possuir dispositivos apropriados de segurança para o seu acionamento, no 

caso um CLP de segurança onde na sua programação hajam redundâncias para 

evitar possíveis acionamentos indesejados ou falhas no desligamento, ou até 

mesmo um relé de segurança para os sensores das portas. 

Como citado anteriormente segundo o item 12.3.1. As transmissões de força da 

maquina devem estar enclausuradas e fora do alcance dos operadores. 
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