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1. RESUMO  

Com o avanço da tecnologia e novos recursos e maquinários que coloque menos as 

pessoas em risco, respeitando a norma regulamentadora 12 (NR 12) o maquinário 

completamente dentro dos embasamentos técnicos ainda é uma realidade um pouco 

distante de empresas de médio e pequeno porte, devido ao valor agregado entre 

maquinário, matéria prima e capacitação dos profissionais. Com isso as empresas têm 

dificuldades de interpretação da NR 12, entretanto, mesmo sabendo das dificuldades 

entendem que a adaptação dos maquinários dentro dos parâmetros técnicos, 

contribuem com um ambiente seguro e saudável, preservando a integridade física e 

psicológica no ambiente laboral. Desenvolver as tarefas fora da NR 12, sem os devidos 

cuidados exigidos pela NR, coloca as pessoas em perigo, além de aumentar o risco do 

equipamento. Sendo assim, será proposto um projeto nas máquinas atuais realizando 

adaptações, isolamentos de partes móveis e implantação de dispositivos para 

assegurar o bem-estar das pessoas, além de treinamentos técnicos e 

comportamentais para realização das tarefas.  

Palavras-chave: NR12. Proteções de Máquinas. Acidentes de trabalho. 

2. INTRODUÇÃO  

As empresas são obrigadas a se adaptarem a norma, afim de se manter competitiva 

no segmento em que atua, e continuar mantendo sua porcentagem de mercado. 

Segundo Jaques Sherique (2014, p.11). Com a implementação das novas 

tecnologias de segurança, o custo com os acidentes em máquinas e 

equipamentos pode ser menor em até 90%, a exemplo do que ocorreu na 

Europa industrializada, após a obrigatoriedade da aplicação das normas 

europeias a partir de 1995. 

A NR12 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 Normas Regulamentadoras – Aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 

1978, nas normas técnicas oficiais e, na ausência ou omissão destas, nas normas 
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internacionais aplicáveis. (Norma Regulamentadora da Portaria MTB n.º 3.214, de 6 

de junho de 1978, p.1.). 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é mostrar para empresas de pequeno porte, que apesar de 

estar muito distante dos recursos que grandes empresas possuem, é possível 

implementar as ideias usadas nessas empresas, mostrando que ao se adaptarem, já 

se obterá grandes resultados, seja eles no bem-estar das pessoas, até mesmo, a 

conquista de novos clientes. Com o foco principal de apresentar a composição dessa 

NR em prensas dentro do processo de fabricação de arruelas e peças estampadas, e 

a importância dessa que é vinculada com as questões de segurança e saúde no 

trabalho e nas consequências que podem ser acarretadas para a empresa quando 

não compridas a legislação vigente. 

4. METODOLOGIA 

Para ter como base a realização do estudo e da pesquisa de implementação da NR 

12, foram levados em consideração a atividade que os operadores realizam no seu 

dia-dia de trabalho, e teve como análise o risco que as máquinas oferecem na 

atividade. Para que tudo fosse realizado dentro dos parâmetros de exigências da NR 

12, houve um estudo detalhado da norma para que a segurança fosse sempre 

colocada em primeiro lugar, e os maquinários fossem adequados com equipamentos 

de segurança evitando ao máximo os acidentes. Houve também um estudo sobre os 

equipamentos que utilizariam o novo padrão da NR12, para detectar as falhas dos 

mesmos e os riscos de acidentes que aconteceram e que ainda poderiam ser 

causados aos operadores do maquinário, e quais equipamentos de segurança seriam 

necessários para corrigí-los. E foi feito um estudo de caso em empresas que possuem 

o maquinário adaptado, e outras que também não possuem, com intuito de comparar 

produtividade, perdas e ganhos com tal adaptação. 

Segundo GOODE, W. J. & HATT, P. K (2008, p.175). A análise dos dados 

nas pesquisas experimentais e nos levantamentos é essencialmente 

quantitativa. O mesmo não ocorre, no entanto, com as pesquisas definidas 

como estudo de campo, estudo de caso, pesquisas-ação ou pesquisa 

participante. Nestas, os procedimentos analíticos são principalmente de 
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natureza qualitativa. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foram utilizados materiais escritos e descritivos em comparativos com normas 

técnicas e regulamentadoras do ministério do trabalho e emprego. Realizado 

levantamentos em campo dos maquinários em questão para fazer o estudo da 

implantação dos dispositivos de segurança, onde foram medidos os parâmetros dos 

mesmos, seu desempenho e como ficariam esses parâmetros depois que fossem 

adaptados a NR 12, principalmente o choque de cultura para as pessoas, devido 

algumas mudanças no processo. Para que todas essas melhorias e recursos sejam 

implantados, foram discutidos, os cálculos da implantação da norma, afim de saber o 

custo total da mudança e quanto tempo a empresa iria recuperar o investimento, 

principalmente com a diminuição dos índices de acidentes, ações trabalhista e 

afastamentos, entrou em questão, a intensificação em cursos, buscando informar, 

conscientizar e ter mais mão-de-obra preparada e qualificada. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Houveram entrevistas com os envolvidos, se o trabalho iria ficar mais seguro e se a 

atividade no momento gera muito risco durante o desenvolvimento das tarefas. 

Também houveram experimentos para buscar saber se as melhorias e reduções de 

riscos foram todos atendidos, o qual serão detalhados no decorrer do trabalho. 
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