


O que representa a sigla NR? Normas Regulamentadoras  
 
•  Instrumentos legais editados pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego  que regulamentam e fornecem orientações do conjunto 
de requisitos e procedimentos obrigatórios relacionados à 
segurança e medicina do trabalho, elas norteiam as obrigações dos 
estabelecimentos de qualquer natureza regidos pela CLT. 

 



 
• NR 01 - Disposições Gerais 

• NR 02 - Inspeção Prévia 

• NR 03 - Embargo ou Interdição 

• NR 04 - Serviços Especializados em Eng. de Segurança e em Medicina do Trabalho 

• NR 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

• NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual - EPI 

• NR 07 - Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

• NR 08 - Edificações 

• NR 09 - Programas de Prevenção de Riscos Ambientais 

• NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 

• NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais 

• NR 12 - Máquinas e Equipamentos 

• NR 13 - Caldeiras e Vasos de Pressão 

http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr1.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr2.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr3.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr4.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr5.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr6.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr7.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr8.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr8.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr9.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr10.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr11.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr12.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr13.htm


 
• NR 14 - Fornos 

• NR 15 - Atividades e Operações Insalubres 

• NR 16 - Atividades e Operações Perigosas 

• NR 17 - Ergonomia 

• NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 

• NR 19 - Explosivos 

• NR 20 - Líquidos Combustíveis e Inflamáveis 

• NR 21 - Trabalho a Céu Aberto 

• NR 22 - Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração 

• NR 23 - Proteção Contra Incêndios 

• NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho 

• NR 25 - Resíduos Industriais 

http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr14.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr15.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr15.htm
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http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr18.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr19.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr20.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr21.htm
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http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr24.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr25.htm


 
• NR 26 - Sinalização de Segurança 

• NR 27 - Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no 

MTB (Revogada pela Portaria GM n.º 262/2008) 

• NR 28 - Fiscalização e Penalidades 

• NR 29 - Segurança e Saúde no Trabalho Portuário 

• NR 30 - Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário 

• NR 31 - Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária Silvicultura, 

Exploração Florestal e Aquicultura 

• NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde 

• NR 33 - Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados 

• NR 34 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e 

Reparação Naval 

• NR 35 - Trabalho em Altura   

• NR 36 - Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate e Processamento 

de Carnes e Derivados       

 

http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr26.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr26.htm
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http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr31.htm
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• O descumprimento poderá resultar notificação, 

autuação, interdição ou embargo e penalidades e 

especifico ou do estabelecimento inteiro e, também, 

em ações regressivas  (Lei 8.213 / 91)  por parte do 

INSS. 



      

• 2797 acidentes do trabalho fatais em 2013 no Brasil. 

    Numero que corresponde a 6,53 a cada 100.000 segurados 

no pais. 

• 4º posição de acidentes de trabalho fatais. 

• 15º em acidentes Gerais; 

• 83 acidentes de trabalho a cada hora 

• 7,6 mortes ao dia por acidentes de trabalho 

 

 

 

Dados informados pelo documento Estratégia Nacional para 

Redução dos Acidentes do Trabalho 2015-2016-MTE divulgado 

em 2015. 

 



 
 

• Devido a essa ação, Fiscais do ministério do trabalho 

realizaram 26378 fiscalizações somente de janeiro a março 

de 2015, atingindo mais de três milhões de trabalhadores. O 

resultado foi a autuação de 25.902 empresas, com o 

embargo ou interdição de 1.108 delas. Mesmo assim, o 

total de acidentes continua superando a casa dos 

700.000, segundo os dados mais recentes. 

. 

 



 

Fonte: CNI-Clovis Queiros-2014 



• Corpo (18 Páginas -12.156): Princípios gerais de 
segurança para uso em todas as máquinas; 

• 12 Anexos (65 páginas): Princípios, definições ou 
excepcionalidades especificas;  

 



 
 

 

• A fim de garantir a saúde e a integridade física 

dos trabalhadores. 

 

• 12.1. estabelece requisitos mínimos para prevenção de 
acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto e de 
utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos, 
e ainda á sua fabricação, importação, comercialização, 
exposição em todas as atividades econômicas. 

 

 



 
• 12.4. Estabelece a ordem de prioridade 

- Medidas de proteção coletiva 

- Medidas administrativa ou de organização de trabalho; 

- Medidas de proteção individual 

- 12.5 A concepção de máquina deve atender ao princípio da 

 

         As máquinas e Equipamentos devem se integrar, aos dispositivos de 

segurança. Ações adicionais tais como capacitação contínua para 

operadores e pessoal da manutenção se faz sempre necessário bem 

como manutenções preventivas conforme manuais são imprescindíveis.  

 

 

      Formam os 3 pilares Básicos da Segurança 





 Instalações e dispositivos elétricos.  

 item 12.14 até 12.63 

• 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 

NR10.   

• 12.15 Devem ser aterrados, conforme as normas técnicas 

oficiais vigentes, as instalações, carcaças, invólucros, 

blindagens ou partes condutoras das máquinas e 

equipamentos que não façam parte dos circuitos elétricos, mas 

que possam ficar sob tensão.   



Itens exigidos pela NR12: 
 

• As instalações elétricas das máquinas e equipamentos deverão ser 

revistas de forma a prevenir os perigos de choque elétrico, incêndio, 

explosão e outros. 

 

• Sistema de prevenção seguros contra choques elétricos, incêndio, 

explosão e qualquer tipo de acidente previsto na NR 10. 

 

• Todo o sistema que possa ficar sob tensão deve ser aterrado 

 

• Toda a máquina e equipamento que possa ter contato com agua deve 

ser projetadas com dispositivos que garantam a Blindagem e a 

prevenção de acidentes.  
 



Itens exigidos pela NR12: 
 
 
12.18 Os quadros de energia das máquinas e equipamentos devem atender aos 

seguintes requisitos mínimos de segurança: 

 

a) possuir porta de acesso, mantida permanentemente fechada; 

b) possuir sinalização quanto ao perigo de choque elétrico e restrição de acesso por 

pessoas não autorizadas; 

c) ser mantidos em bom estado de conservação, limpos e livres de objetos e 

ferramentas; 

d) possuir proteção e identificação dos circuitos.  

e) atender ao grau de proteção adequado em função 

do ambiente de uso. 



Itens exigidos pela NR12: 
 

São proibidas nas máquinas e equipamentos: 
• a utilização de chave geral como dispositivo de partida e parada;  
• a utilização de chaves tipo faca nos circuitos elétricos;  
• a existência de partes energizadas expostas de circuitos que utilizam energia elétrica.   

 



• O acionamento dos dispositivos de comando das máquinas e equipamentos 

deverá ser seguro, levando em consideração a ergonomia, os riscos elétricos, a 

redundância, o monitoramento, extra baixa tensão, dois contatores com contatos 

espelhos, relé de segurança e dispositivos que não permitam a burla. 

 

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 

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. 



Itens exigidos pela NR12: 
 
12.36. “Os componentes de partida, parada, acionamento e outros controles... 

devem: 

a) operar em extra baixa tensão de até 25V (vinte e cinco volts) em corrente 

alternada ou de até 60V (sessenta volts) em corrente contínua;” 

 



12.36.1 Os componentes de partida, parada, acionamento e controles que 

compõem a interface de operação das máquinas e equipamentos fabricados 

até 24 de março de 2012 devem: (Item e alíneas inseridos pela Portaria 

MTE n.º 857, de 25/06/2015) 

 

a) possibilitar a instalação e funcionamento do sistema de parada de 

emergência, quando aplicável, conforme itens e subitens do capítulo 

dispositivos de parada de emergência, desta norma; e 

 

b)    quando a apreciação de risco indicar a necessidade de proteções 

contra choques elétricos, operar em extra baixa tensão de até 25VCA 

(vinte e cinco volts em corrente alternada) ou de até 60VCC (sessenta volts 

em corrente contínua), ou ser adotada outra medida de proteção, conforme 

Normas Técnicas oficiais vigentes. 



Itens exigidos pela NR12: 
 
12.37. “O circuito elétrico do comando da partida e parada do motor elétrico de 

máquinas deve possuir, no mínimo, dois contatores com contatos positivamente 

guiados, ligados em série, monitorados por interface de segurança ...” 



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. 
 
12.38.1 A adoção de sistemas de segurança, em especial nas zonas de operação que 
apresentem perigo, deve considerar as características técnicas da máquina e do processo de 
trabalho e as medidas e alternativas técnicas existentes, de modo a atingir o nível necessário 
de segurança previsto nesta Norma. 
 





12.39 Os sistemas de segurança devem ser selecionados e instalados de modo a atender aos 
seguintes requisitos: (Vide6prazos 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. 



12.41 “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 Inter travamento.” 



Fonte: http://www.system-
ceramics.com/por/produto 



12.42 “Para fins de aplicação desta Norma, consideram-se dispositivos de segurança os 
componentes que, por si só ou interligados ou associados a proteções, reduzam os riscos de 
acidentes e de outros agravos à saúde. 



12.44 A proteção deve ser móvel quando o acesso a uma zona de perigo for requerido uma 
ou mais vezes por turno de trabalho, observando-se que: (Vide prazos no Art. 4ª da Portaria 
SIT n.º 197, de 17 de dezembro de 2010) 
 

a) a proteção deve ser associada a um dispositivo de intertravamento quando sua 
abertura não possibilitar o acesso à zona de perigo antes da eliminação do risco; 
e 

 
b) a proteção deve ser associada a um dispositivo de intertravamento com bloqueio 
quando sua abertura possibilitar o acesso à zona de perigo antes da eliminação do 
risco. 





Fonte Ciesp 



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. 
 
 
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 





Itens exigidos pela NR12: 
 

12.95 “Os comandos das máquinas e equipamentos devem ser projetados, 
construídos e mantidos com observância aos seguintes aspectos: 
 
a) localização e distância de forma a permitir manejo fácil e seguro; 
b) instalação dos comandos mais utilizados em posições mais acessíveis ao operador; 
c) visibilidade, identificação e sinalização que permita serem distinguíveis entre si; 
d) instalação dos elementos de acionamento manual ou a pedal de forma a facilitar a 
execução da manobra levando em consideração as características biomecânicas e 
antropométricas dos operadores; e 
e) garantia de manobras seguras e rápidas e proteção de forma a evitar movimentos 
involuntários.” 



• Todos os trabalhadores envolvidos na operação, manutenção e demais 
intervenções em máquinas e equipamentos deverão receber capacitação prévia e 
reciclagem de segurança. 
 

12.135. “A operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e 
equipamentos devem ser realizadas por trabalhadores habilitados, qualificados, 
capacitados ou autorizados para este fim.” 
 

12.136. “Os trabalhadores envolvidos na operação, manutenção, inspeção e demais 
intervenções em máquinas e equipamentos devem receber capacitação 
providenciada pelo empregador e compatível com suas funções, que aborde os riscos 
a que estão expostos e as medidas de proteção existentes e necessárias, nos 
termos desta Norma, para a prevenção de acidentes e doenças.” 



 

Publicações do Ministério do Trabalho e Emprego  disponível na 

internet com acesso no seguinte endereço eletrônico:  

 

http://portal.mte.gov.br/geral/publicacoes/  

 

Textos das Normas Regulamentadoras de Segurança e  

Medicina do Trabalho vigentes, incluindo a NR-12:  

 

http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-

1.htm  

 

INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO  



 



Fonte: CNI-Clovis Queiros-2014 





12.42 “Para fins de aplicação desta Norma, consideram-se dispositivos de segurança os 
componentes que, por si só ou interligados ou associados a proteções, reduzam os riscos de 
acidentes e de outros agravos à saúde. 


