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RESUMO 

 

Esta monografia tem como objetivo fazer um estudo da Norma Regulamentadora Nº 

12 do Ministério de Trabalho e Emprego. Essa norma nacional traz critérios de 

segurança mais rígidos do que as normas internacionais, como as europeias por 

exemplo. Uma análise de risco criteriosa, elaborada por profissionais da Segurança 

do Trabalho, dentro das atividades laborais, pode fazer com o que o número de 

acidentes fatais ou não diminua. Com base nisso foi pertinente trazer um roteiro para 

a avaliação dos riscos, bem como a adequação de uma prensa excêntrica com bases 

nos princípios de segurança da Norma Regulamentadora Nº 12.  

  
Palavras-chave: Norma Regulamentadora Nº 12. Análise de Risco. Prensa 
excêntrica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This monograph aims to make a study of Regulatory Standard No. 12 of the Ministry 

of Labor and Employment. This national standard brings stricter safety requirements 

than international standards, such as those for example. A careful risk analysis, 

developed by occupational safety professionals, within the work activities, can cause 

the number of fatal accidents or not to decrease. Based on this, it was pertinent to 

bring a roadmap for risk assessment, as well as the suitability of an eccentric press 

based on the safety principles of Regulatory Standard No. 12. 

 

Keywords: Regulatory Standard No. 12. Risk Analysis. Eccentric press. 
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INTRODUÇÃO 

A Norma Regulamentadora Nº 12, trata da segurança do trabalho com 

máquinas e equipamentos, a qual define princípios fundamentais e medidas de 

proteção para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores, possuindo um 

grande número de itens a serem atendidos. 

Ela estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças 

do trabalho nas fases de projeto e de utilização de máquinas e equipamentos e 

especificamente em seu anexo VIII, essa norma, classifica e conceitua prensas 

(máquinas utilizadas na conformação e corte de materiais diversos). As prensas, são 

consideradas obsoletas e inseguras e a adequação sugerida é a alimentação 

automática, pois assim diminui a exposição do operador ao risco, que pode ser, 

esmagamento dos membros superiores (dedos, mãos, braço e antebraço) ou 

amputação (MATTOS E MÁSCULO APUD SIEMINKOSKI, 2017). 

A NR-12 tem como objetivo garantir a saúde e a integridade física dos 

trabalhadores, estabelecendo exigências mínimas tanto nas fases de projeto quanto 

na utilização das máquinas e equipamentos. A norma determina certos itens a serem 

modificados nas máquinas para que haja a eliminação de riscos de acidentes. Estas 

modificações estão descritas na norma e abrangem todos os aspectos dos 

equipamentos, desde a parte elétrica até sua instalação e manutenção. A NR-12 pode 

e deve ser aplicada em qualquer empresa que houver máquinas e equipamentos, para 

poder garantir a segurança dos trabalhadores (BREGALDA, 2015). 

De acordo com o artigo 184 da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, as 

máquinas e os equipamentos deverão ser dotados de dispositivos de partida e parada 

e outros que se fizerem necessários para a prevenção de acidentes do trabalho, 

especialmente quanto ao risco de acionamento acidental. Sendo proibida a 

fabricação, importação, venda, locação e uso de máquinas e equipamentos que não 

atendam aos requisitos de segurança. 

O objetivo deste trabalho é apresentar um roteiro, check list para a adequação 

de uma prensa, modelo do tipo excêntrica, tendo como base os princípios inscritos na 

Norma Regulamentadora NR-12, além de realizar uma pesquisa bibliográfica sobre o 

tema abordado, afim de estudar a operação e o funcionamento das prensas 

excêntricas. Tal estudo será importantíssimo para identificar os pontos de riscos 

existentes nas prensas excêntricas com base na NR-12. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

1.1 NR 12 – SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

A Norma Regulamentadora Nº 12, do Ministério de Trabalho e Emprego, define 

referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção que visam 

garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores e estabelece requisitos 

mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho aplicáveis desde a 

concepção das máquinas e equipamentos até o seu desmonte. 

De acordo com a norma, toda máquina e equipamento que trabalha de forma 

repetitiva e que não tenha proteção adequada oferece risco ao operador, esta por sua 

vez deve ter dispositivos apropriados de segurança (DINIZ, 2017). 

Segundo Moraes apud Corrêa (2011), a NR-12 define as referências técnicas, 

princípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e integridade 

física dos trabalhadores e estabelece requisitos mínimos para prevenção de acidentes 

e doenças do trabalho em todas as fases de projeto, de utilização de máquinas e 

equipamentos de todos os tipos e de sucateamento, na fabricação, importação, 

comercialização, exposição, em todas as atividades econômicas, com observância do 

disposto nas demais NR’s, nas normas técnicas oficiais e, na ausência ou omissão 

dessas, nas normas internacionais aplicáveis. As disposições da Norma 

Regulamentadora Nº 12 referem-se às máquinas e equipamentos novos e usados, 

exceto nos itens em que houver menção específica quanto à sua aplicabilidade, sendo 

que a utilização compreende as fases da construção, transporte, montagem, 

instalação, ajuste, operação, limpeza, manutenção, inspeção, desativação e 

desmonte da máquina ou equipamento. 

Conforme a Norma Regulamentadora Nº 12, os locais de instalação das 

máquinas devem estar com as áreas de circulação devidamente marcadas e 

desobstruídas, a fim de garantir a segurança do trabalhador durante a operação e 

manutenção.  

Os postos de trabalho devem ser projetados de modo que permitam a 

alternância e ergonomia de postura do trabalhador. As máquinas e suas instalações 

devem possuir sinalização de segurança para advertir os trabalhadores e terceiros 

sobre os riscos que estão expostos. As instruções de operação, manutenção e outras 
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informações necessárias para garantir a integridade física dos trabalhadores também 

devem estar sinalizados (PEREIRA, 2015). 

1.2 PRENSAS 

 As prensas são máquinas industriais muito utilizadas no ramo metalúrgico, e 

tem como aplicação o corte e a conformação de materiais diversos, onde através do 

movimento de descer e subir do martelo resultam na abertura e no fechamento da 

ferramenta, ciclo esse conhecido como prensagem da matéria prima. A matéria prima 

geralmente é composta por chapas de aço, ou cobre que após passar pela zona de 

prensagem transformam-se no produto final acabado.  

As prensas podem diferenciar o funcionamento de acordo com a sua 

característica construtiva, podendo resultar em trabalho através de um sistema 

mecânico formado por um conjunto de engrenagens, bielas, eixos, volante e motor 

elétrico, ou formada por sistema de cilindros hidráulicos ou sistema formado por 

cilindros pneumáticos. 

Esses equipamentos são encontrados em diversos setores econômicos, com 

preponderância no segmento metal-mecânico, sendo utilizados nas mais variadas 

aplicações, como conformar, moldar, cortar, furar, cunhar, repuxar e vazar peças. Há 

relatos de prensas utilizadas até para quebrar pedras e trabalhos em cerâmicas 

(NOBRE JUNIOR APUD SANTOS, 2014).  

1.3 TIPOS DE PRENSAS 

1.3.1 Prensas Mecânicas Excêntricas 

A prensa mecânica excêntrica de engate por chaveta é o tipo de prensa mais 

utilizado no Brasil, devido seu menor custo e baixa complexidade construtiva, sendo 

largamente encontrada em estamparias onde requer maior precisão, repuxo e 

conformação com afundamento pouco profundo na superfície. As prensas mecânicas 

excêntricas de engate por chaveta (PMEEC) têm como características o curso 

limitado, energia constante e força variável do martelo em função da altura de trabalho. 

Podem ter o corpo em forma de “C” ou em forma de “H”, com transmissão direta do 

volante ou com redução por engrenagens, com mesa fixa ou regulável, horizontal ou 

inclinada. Nestes tipos de prensas, uma vez acionadas, possuem ciclo completo de 
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trabalho, que consiste no movimento do martelo a partir de sua posição inicial, no 

Ponto Morto Superior (PMS), até o Ponto Morto Inferior (PMI), e retorno à posição 

inicial do ciclo, não sendo possível comandar a parada imediata do martelo após 

iniciado o seu movimento de descida.  

 

Figura 01 – Prensa Mecânica Excêntrica 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

As prensas dotadas de engate por chaveta, com esse tipo de embreagem 

(acionamento) estão sujeitas à ocorrência do “repique”, por uma falha mecânica nesse 

dispositivo. Há a descida da mesa móvel como se ela tivesse sido acionada, podendo 

provocar acidentes graves envolvendo as mãos do trabalhador, por exemplo, na 

retirada ou colocação de material para prensar. Esse risco é aumentado quando não 

há um programa de manutenção adequado para o equipamento (CERNA, 2013).  
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1.3.2 Prensas Hidráulicas 

As prensas hidráulicas conforme define Nas (2010), são normalmente utilizadas 

em operações de repuxo profundo, pois possuem as maiores capacidades de força 

de estampagem. As prensas hidráulicas (PH) têm como característica a força 

constante em qualquer ponto do curso do martelo e possuem, geralmente, o corpo em 

forma de “H”, com duas ou quatro colunas, com mesa fixa ou regulável, horizontal ou 

inclinada, podendo ter inúmeras outras características adicionais, como o duplo e o 

triplo efeito.  

 

Figura 02 - Prensa Hidráulica

 
Fonte: Nas (2010) 

As prensas hidráulicas podem possuir modo de acionamento contínuo com o 

uso de alimentadores automáticos; nesta condição, os riscos de acidentes são 

maiores, já que não existe comando do homem para a execução do ciclo. 
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1.4 FERRAMENTAS 

As prensas em funcionamento no processo produtivo de estampagem utilizam 

de ferramentas, matrizes ou estampos para a execução da atividade de corte, 

conformação e repuxo afim da obtenção de um produto final acabado, e geralmente 

possui o formato negativo da peça.  

As ferramentas são formadas por um conjunto de peças mecânicas (pinos 

extratores, guilhotinas e punções de corte, molas de compressão, matrizes inferiores 

e superiores, etc.) construídas em aço para trabalho a frio com alto teor de cromo e 

carbono (Gerdau D2, Villares VD2, Boehler k110) de característica indeformável e de 

alta temperabilidade. Após passar por rigoroso tratamento térmico em ar ou óleo, 

adquirem propriedades de alta resistência ao desgaste e resistência mecânica, em 

seguida seguem para fase de retífica onde alcançam medidas de grande precisão. 

 

Figura 03 – Ferramenta Progressiva para Produção de Corrediças Metálicas 

 
Fonte: O autor (2019) 
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As ferramentas (ferramental), estampos ou matrizes são elementos que são 

fixados no martelo e na mesa das prensas e equipamentos similares, tendo como 

função o corte e/ou a conformação de materiais (ACE SCHMERSAL, 2011). 

 
Figura 04 – Fita após processamento no interior da ferramenta progressiva 

 
Fonte: O autor (2019) 

 

Figura 05 – Produto Final Estampado/Corrediças Metálicas

 
Fonte: O autor (2019) 
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A ferramenta deve atender as especificações, dimensões e tipo de máquina, 

conforme recomendação do fabricante da máquina, ferramentas com desgastes 

podem causar danos, as mesmas devem ser avaliadas constantemente e substituídas 

por ferramentas novas ou afiadas, para que possíveis acidentes não aconteçam.  

Preconiza-se sempre que a força de uma prensa, seja aplicada em no mínimo 

70% da área do martelo e mesa, e ferramentas que tenham dimensões e pesos que 

excedam as características construtivas das prensas poderão estar comprometendo 

o desempenho e a segurança do conjunto (PRENSA JUNDIAÍ S/A, 2018). 

Dependendo do sistema construtivo e da funcionalidade do estampo, é 

necessário incorporar sistemas de alimentação e ou extração de peças, ou seja, são 

alternativas ou dispositivos utilizados para introduzir e retirar a matéria prima a ser 

conformada no interior da ferramenta. Esse processo pode ocorrer de forma manual 

(homens), ou mecânico/automatizado através de alimentadores pneumáticos ou 

automáticos, mão mecânica, bandeja rotativa ou tambor revolver, robótica, 

transportadores contínuos, gaveta ou até mesmo por gravidade. 

Durante a fase de projeto das ferramentas é importante atentar para que a 

ferramenta não ocasione riscos adicionais ao operador, facilitando assim a extração 

do produto final acabado de forma autônoma através de dispositivos mecânicos, além 

de evitar a projeção de rebarbas ou resíduos provenientes do processo produtivo em 

direção ao operador.  

1.5 RISCOS NA OPERAÇÃO 

Segundo Shunck (2006, p. 33), quanto aos perigos mecânicos, que são “[...] o 

conjunto de fatores físicos que podem estar na origem de um ferimento causado pelo 

movimento de elementos de máquinas, de ferramentas, de peças ou de projeções de 

materiais sólidos ou líquidos”, tem-se que os mesmos, no caso das prensas 

hidráulicas, são os cinco seguintes: 

a) esmagamento; 

b) corte por cisalhamento; 

c) golpe ou decepamento; 

d) agarramento ou enrolamento (o que pode ocorrer, por exemplo, se o (a) operador 

(a) tiver cabelo comprido, ou trajar vestimenta inadequada ou gravata); 

e) choque ou impacto (caso alguma parte móvel atingir acidentalmente o operador). 
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O levantamento e categorização dos riscos, a análise quantitativa mais a 

medição do tempo de parada concluída cabem à seleção, desenvolvimento e 

aplicação das adequações necessárias. A avaliação dos produtos produzidos no 

equipamento também auxilia na definição das adequações, pois tais propostas devem 

gerar o menor impacto possível no processo produtivo da empresa (GOVASKI, 2014). 

1.6 SISTEMAS DE SEGURANÇA 

Os sistemas de segurança são extremamente importantes para a operação 

com máquinas, portanto devem ser projetados e mantidos sob responsabilidade de 

profissional legalmente habilitado, considerando as características técnicas das 

máquinas e dos processos, de modo a atingir o nível necessário de segurança, de 

acordo com as normas técnicas vigentes (SANTOS, 2014). 

Os sistemas de segurança têm o principal objetivo de garantir que nenhum 

trabalhador execute as suas atividades expondo-se a zonas desprotegidas 

proporcionando saúde e segurança no desempenho do exercício de sua função. 

Para a implantação de sistemas de segurança, pode-se utilizar sempre de 

comandos bi manuais afim de obrigar o operador acionar a máquina utilizando das 

duas mãos simultaneamente, obrigando o mesmo a retirar as mãos da principal área 

de perigo durante a descida do martelo. 

 Implantação de telas ou grades de segurança para enclausuramento das 

partes móveis, como o vai e vem do martelo, ferramentas e matrizes de estamparia, 

afim de criar uma barreira física que impeça o acesso a zona de prensagem e garanta 

a proteção do operador. 

Caso se faça necessário manipular peças no interior da zona de perigo, ou seja, 

na zona de prensagem, utilizar de pinças ou alicates metálicos que alcance o ponto 

desejado sem a exposição de membros ou partes do corpo do operador. 

Utilizar de calços ou blocos físicos durante a troca e manutenção de matrizes, 

lembrando que mesmo a prensa estando desligada e o volante totalmente parado a 

base superior da ferramenta ou matriz juntamente com o peso do próprio martelo da 

prensa e a biela estão suspensos, e podem despencar involuntariamente se sua 

posição for favorável e o freio estiver anulado. 

O Art. 186 da CLT e NR 12 em seu item 12.2.2 determina que as máquinas e 

os equipamentos com acionamento repetitivo deverão receber proteção adequada. 



19 

 

 

 

Segundo a NBRNM 272 - Segurança de Máquinas – Proteções – Requisitos 

gerais para o projeto e construção de proteções fixas e móveis, proteção é definida 

como parte da máquina especificamente utilizada para prover proteção por meio de 

uma barreia física, devendo: 

· Não apresentar facilidade de burla; 

· Prevenir o contato; 

· Ter estabilidade no tempo; 

· Não criar perigos novos; 

· Não criar interferência. 

  

1.6.1 Tipos de Proteção em Máquinas e Equipamentos 

Segundo o que preconiza item 12.38 da Norma Regulamentadora nº 12, as 

zonas de perigo das máquinas e equipamentos necessitam de sistemas de 

segurança que garantam a saúde, proteção e a integridade física dos trabalhadores. 

Sendo assim os sistemas de segurança podem ser proteções fixas, proteções 

móveis e dispositivos de segurança interligados. 

1.6.1.1 Proteções móveis 

São elementos de segurança normalmente vinculado ao corpo ou estrutura da 

máquina ou elemento de fixação adjacente, por meios mecânicos através de 

dobradiças, guias deslizantes ou basculantes, que facilitem a sua abertura sem o 

auxílio de ferramentas, afim de facilitar o acesso a zona de prensagem para 

alimentação, manutenção ou higienização da máquina. 

As proteções móveis (portas, tampas, etc.) devem ser associadas aos 

dispositivos de monitoração e intertravamento de tal forma que (ABIMAQ, 2012):  

· A máquina não opere até que a proteção seja fechada;  

· Se a proteção é aberta quando a máquina está operando, uma instrução de 

parada será acionada. Caso a proteção seja fechada, por si só, não reinicia a 

operação, pois deverá haver um comando para continuação do ciclo. 

· Em um risco adicional de movimento de inércia, deverá ser utilizado um 

dispositivo de intertravamento com bloqueio, permitindo que a abertura de sua 

proteção ocorra somente quando cessado o risco. 
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Figura 06 - Prensa com Proteção Móvel e Dispositivo de Intertravamento 

 
Fonte: Fibra (2015) 

A proteção móvel tem um importante papel na segurança do trabalho, onde a 

sua liberação para abertura será dada pelos dispositivos eletromecânicos de 

intertravamento e monitoração após a constatação da completa isenção de energia 

seja ela cinética ou potencial.  

1.6.1.2 Proteções fixas 

São proteções mecânicas geralmente fabricadas com telas ou chapas 

metálicas e um quadro de aço fixadas diretamente na estrutura ou corpo da máquina, 

devem ser de difícil remoção e garantir proteção permanente ao operador.  

Sua fixação pode ocorrer através da utilização de soldas, parafusos arruelas e 

porcas, rebites, afim de restringir a movimentação do operador, criando uma barreira 

física que impeça que o mesmo tenha livre acesso a zona de prensagem.              

Atualmente é o sistema de segurança com maior custo benefício, pois não 

requer dispositivos eletromecânicos de monitoramento e intertravamento do sistema, 

porém necessita de um treinamento do operador quanto a remoção da proteção 

somente após a certificação de que a máquina esteja totalmente em inércia, caso 

contrário o operador estará exposto ao risco de um acidente. 
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Figura 07 - Prensa Mecânica com Proteção Fixa 

 
Fonte: Nas (2010) 

A NR 12 em seu item 12.41 preconiza que a proteção fixa 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. 

1.6.1.3 Enclausuramento da Zona de Prensagem  

A proteção por enclausuramento são barreiras de proteção mecânica ou 

eletroeletrônica cuja a função é de impossibilitar o acesso dos trabalhadores as partes 

ou componentes que podem resultar em riscos a integridade física dos trabalhadores.  

O enclausuramento de máquinas trata-se de uma medida de proteção coletiva 

ou Equipamento de Proteção Coletiva (EPC), com o objetivo de proteger por todos os 

acessos a zona de perigo (prensagem) permitido somente a passagem da matéria 

prima para alimentação da ferramenta. 

A Nota Técnica nº 16/2005 do MTE, estabelece as prensas hidráulicas, as 

prensas mecânicas excêntricas com freio/embreagem, seus respectivos 

equipamentos similares e os dispositivos pneumáticos devem adotar as seguintes 

proteções na zona de prensagem ou de trabalho: 
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a) Ser enclausuradas, com proteções fixas ou móveis dotados de intertravamento 

com chave de segurança, ou  

b) Operar somente com ferramentas fechadas, ou  

c) Utilizar cortina de luz conjugada com comando bi manual. 

O sistema de proteção por enclausuramento de máquinas além de garantir a 

integridade física e eliminação de riscos aos trabalhadores também tem a finalidade 

da minimização de ruídos provenientes de máquinas industriais, quando projetada 

para ambos os objetivos. 

 

Figura 08 - Enclausuramento dos Acessos a Zona de Perigo 

 
Fonte: Nas (2010) 
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1.6.1.4 Proteções reguláveis  

As proteções mecânicas reguláveis de segurança têm a disponibilidade de 

permitir a regulagem atendendo o perfil e a geometria da matéria prima e do produto 

final acabado, provendo de uma barreira física que devem atender as distâncias de 

segurança conforme preconiza a NBRNM-ISO 13852 (2003). 

 

Figura 09 - Proteções Reguláveis 

 
Fonte: Nas (2010) 

1.6.2 Dispositivos de Proteção aos Riscos Existentes na Zona de Prensagem  

A Norma Regulamentadora nº 12, em seu item 12.42, assegura que se 

consideram dispositivos de segurança os componentes que, por si só ou interligados 

ou associados a proteções, mitiguem os riscos a integridade física e acidentes, dos 

trabalhadores. A referida NR-12 também prescreve quais são os dispositivos de 

segurança para fins de aplicação da norma, sendo eles: 

1.6.2.1 Comandos elétricos ou interfaces de segurança  

Esses dispositivos responsáveis por realizar o monitoramento, que verificam a 

interligação, posição e funcionamento de outros dispositivos do sistema e impedem a 
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ocorrência de falha que provoque a perda da função de segurança, como reles de 

segurança, controladores configuráveis de segurança e controlador lógico 

programável (CLP) de segurança. 

Esses componentes interligados a um circuito monitoram uma série de 

condições para tornar esse acionamento de segurança realmente eficiente na 

proteção do operador e demais envolvidos, além de permitir o reinício da operação 

somente após a desativação dos dois dispositivos de atuação de segurança. 

 

Figura 10 - Comandos elétricos ou interfaces de segurança 

 
Fonte: Ace Schmersal (2011) 

1.6.2.2 Dispositivos de intertravamento 

Aplicados no monitoramento tanto de proteções móveis ou fixas, os dispositivos 

de intertravamento garantem uma excelente segurança e solução para equipamentos 

e máquinas operatrizes. Através do monitoramento o seu objetivo principal é causar o 

efeito de bloqueio na abertura das proteções, e a liberação para a abertura da 

proteção somente irá ocorrer quando a máquina tenha zerado totalmente o movimento 

de risco proporcionando uma condição segura. Outra forma de garantir a segurança 

é a partir da detecção do movimento de abertura ou remoção de alguma proteção, o 

circuito de intertravamento isolará imediatamente a fonte de alimentação da fonte 

geradora de risco utilizando de um contator de potência. 
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Conforme NR-12 em seu item 12.42 que se refere aos sistemas de segurança, 

são dispositivos de intertravamento: chaves de segurança eletromecânicas, com ação 

e ruptura positiva, magnéticas e eletrônicas codificadas, optoeletrônicas, sensores 

indutivos de segurança e outros dispositivos de segurança que possuem a finalidade 

de impedir o funcionamento de elementos da máquina sob condições específicas. 

 

Figura 11 – Dispositivos de intertravamento 

 
Fonte: Granato (2011) 

1.6.2.3 Sensores de segurança  

Todos os movimentos de máquinas que representem perigo aos trabalhadores 

devem ser parados instantaneamente logo a detecção de uma invasão de uma pessoa 

ou de seus membros, afim de proteger a integridade física aos trabalhadores, e o seu 

religamento deve ser impedido até a total liberação da área invadida. De forma alguma 

os equipamentos de proteção podem ser burlados ou manipulados. 

Ainda no item 12.42 da NR-12 com relação aos sensores de segurança são 

dispositivos detectores de presença mecânicos e não mecânicos, que atuam quando 

uma pessoa ou parte do seu corpo adentra a zona de perigo de uma máquina ou 

equipamento, enviando um sinal para interromper ou impedir o início de funções 

perigosas, como cortinas de luz, detectores de presença optoeletrônicas, laser de 
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múltiplos feixes, barreiras óticas, monitores de área, ou scanners, batentes, tapetes e 

sensores de posição. 

 

Figura 12 – Sensores de Segurança 

 
Fonte: Granato (2011) 

O comando executará um auto teste nas cortinas, se os sinais, ou um deles 

não estiver sendo recebido pelo sistema de segurança, este interpretará como um 

acesso ou falha na cortina de luz paralisando a operação da prensa, onde esse 

sincronismo dos sinais da cortina é monitorado pelo controlador lógico programável. 

1.6.2.4 Válvulas e blocos de segurança: ou sistemas pneumáticos e hidráulicos de 

mesma eficácia 

Os blocos e válvulas de segurança são dispositivos de controle hidráulico de 

segurança recomendado para prensas hidráulicas onde é exigido a adequação de 

sistemas hidráulicos já existentes. Trata-se de um dispositivo composto de um circuito 

hidráulico redundante por meio de válvulas direcionais com monitoramento. O 

movimento do cilindro do martelo somente é possível mediante ao acionamento do 

bloco. 

Segundo o item 3.3.1.4, da NR-12, as válvulas de segurança, imagem abaixo, 

somente podem ser utilizados silenciadores de escape que não apresentem risco de 
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entupimento ou que tenham passagem livre correspondente ao diâmetro nominal, de 

maneira a não interferir no tempo de frenagem. 

 

Figura 13 – Válvulas e Blocos de Segurança   

   Fonte: Côrrea (2015) 

1.6.2.5 Dispositivos mecânicos  

No item 12.42 da Norma Regulamentadora nº 12 a mesma evidencia que os 

dispositivos mecânicos de segurança são dispositivos com a capacidade de retenção, 

limitadores, separadores, empurradores, inibidores, defletores e retráteis. 

Figura 14 – Dispositivo Mecânico (Calço de Segurança) 

 
Fonte: Ace Schmersal (2011) 
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1.6.2.5.1 Calços mecânicos  

São dispositivos de segurança que tem a função de deter e suportar o peso da 

matriz superior juntamente com o peso do martelo da prensa, afim de impedir a queda 

involuntária do martelo por gravidade durante as operações de manutenção, ajustes 

ou substituição de ferramenta ou até mesmo durante o período de produção com 

alimentação manual da prensa. Uma falha em comandos elétricos, sistemas 

hidráulicos e pneumáticos pode resultar uma queda livre do martelo, onde para 

preservar-se desse risco de acidente os calços mecânicos devem ser utilizados 

sempre que o martelo estiver em inércia e o operador ter a necessidade de acessar a 

zona de prensagem.     

Sistemas de retenção mecânico são necessários e obrigatórios e devem 

atender aos seguintes requisitos de segurança (ACE SCHMERSAL, 2011): 

a) Serem utilizados nas operações de troca, ajuste e manutenção das matrizes;  

b) Nunca devem ser utilizados com a máquina em funcionamento;  

c) Devem ser dotados de interligação elétrica, conectados ao comando central 

da máquina de tal forma que, quando removidos, impeçam seu funcionamento;  

d) Devem ser pintados na cor amarela 

1.6.2.6 Dispositivos de validação 

Os dispositivos suplementares de comando operados manualmente, que, 

quando aplicados de modo permanente, habilitam o dispositivo de acionamento, 

como chaves seletoras bloqueáveis e dispositivos bloqueáveis. 

1.6.2.6.1 Comando bi manual 

O Comando bi manual é um dispositivo de acionamento simultâneo entre seus 

dois botões que exigem ser tocados simultaneamente através das duas mãos do 

operador, proporcionando assim total segurança, pois os membros superiores do 

mesmo não estarão nas áreas consideradas de risco. Para garantir a simultaneidade 

do acionamento é utilizado um circuito eletrônico de segurança com duplo canal onde 

é necessário pressionar os dois botões simultaneamente com defasagem de tempo 

de até 0,5 segundos de atuação síncrona, conforme preconiza no item 3.5 da NBR 

14152:1998. 
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O número de comandos bi manuais deve corresponder ao de operadores das 

máquinas, de modo a garantir que todos os operadores tenham acionados seus 

comandos conjuntamente (FIERGS, 2006). 

 

Figura 15 – Comando Bi manual 

 
Fonte: O autor (2019) 

O acionamento de máquinas através de comando bi manual é utilizando para 

preservar uma distância segura do trabalhador a zona de perigo, os mesmos devem 

ser monitorados por PLC1 ou relés de segurança, proporcionando segurança e 

ergonomia aos trabalhadores. O número de comandos bi manuais condiz com o 

número de operadores do referido equipamento. 

Assim, pode-se considerar o conceito de “sistemas de segurança” como um 

conjunto de equipamentos ou dispositivos de segurança que têm como finalidade 

atuar em conjunto garantindo sempre a saúde e a integridade física dos trabalhadores. 

Todos os dispositivos de segurança acima são apropriados para 

desempenharem as funções estabelecidas, podendo funcionar perfeitamente em 

conjunto, formando assim um sistema de segurança cuja principal função é minimizar 

                                                           

1 PLC - Sigla para Programmable Logic Controller, ou Controlador Lógico Programável em português, é 
um aparelho digital usado para comandar de forma automática a execução de funções específicas do 
maquinário industrial, sem a necessidade de comandos humanos diretos (GOMES, 2017). 
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ao máximo eventuais riscos de acidentes em quaisquer tipos de equipamentos, 

principalmente as prensas e suas máquinas similares. 

Para que este sistema de segurança funcione conforme a normalização vigente 

e atenda aos requisitos de segurança é imprescindível o envolvimento das áreas de 

Produção, Manutenção, Projetos e Engenharia de Segurança do Trabalho em todas 

as fases de sua implantação. 

Levando-se isso em consideração, o caminho para as empresas que desejam 

implantar estes sistemas fica consequentemente bem mais tranquilo e fácil de ser 

percorrido. 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

O presente trabalho foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica, em 

livros, normas técnicas e materiais disponíveis da internet sobre a Norma 

Regulamentadora Nº 12.  

Realizou-se também a interpretação da Norma Regulamentadora Nº 12, tendo 

como objetivo o encontro dos pontos aplicáveis ao equipamento a ser trabalhado, 

neste estudo a Prensa Excêntrica LA 500 2B. 

Com base no referencial teórico foi realizado um roteiro, um check list para a 

adequação de uma prensa do tipo excêntrica, com os dispositivos de segurança. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PRENSA DO TIPO EXCÊNTRICA 

A máquina em questão localiza-se em uma empresa no município de 

Caçador/SC, que tem como ramo de atividade a comércio e a industrialização de 

acessórios plásticos e metálicos para móveis, como corrediças metálicas, dobradiças 

metálicas de pressão e puxadores. 

Trata-se de uma prensa do tipo excêntrica LA 500 2B, fabricada em 2011, a 

qual possui poucas sinalizações dos riscos existentes. Este equipamento serve para 

serviços extrapesados e é indicada principalmente para estampagens onde é 

necessária a aplicação de grande força com grande curso de trabalho. 

 

Figura 16 – Prensa Excêntrica 

 
Fonte: O autor (2019) 
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Dispõe de acionamento que dispensa eixo excêntrico e proporciona grande 

área de apoio para a biela, além de possuir martelo com guias longas e totalmente 

apoiadas na estrutura, superdimensionada para resistir aos mais severos trabalhos 

da indústria de corte e conformação de metais.  

 

Figura 17 – Dados do Equipamento 

 
Fonte: O autor (2019) 

3.2 AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

A avaliação de risco de um modo geral é o levantamento de todos os 

encontrados pela inspeção do equipamento, de maneira geral, é um processo 

composto por uma série de etapas que permite, de forma sistemática, analisar e 

avaliar os riscos associados à máquina” a análise da máquina permite então apontar 

todos os possíveis riscos, durante os processos produção e por toda a vida útil da 

máquina (MONDO, 2016).  

3.3 CHECK LIST DE MANUTENÇÃO 

Para a adequação do equipamento, “deve ser providenciada toda a 

documentação com os esquemas elétricos e hidráulicos, manuais dos componentes 

utilizados, manuais de operação, laudos de conformidade fornecidos por um 
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especialista”, para que possa ter um histórico da máquina e ser feito um estudo para 

execução de planos de manutenção preventiva (GOVASKI, 2014, p. 58). 

A partir deste preceito foi criado um roteiro, um check list - ANEXO I - para o 

planejamento de adequação de uma prensa do tipo excêntrica. O roteiro de check list 

foi criado com base no Inventário de Segurança NR-12 de Moraes (2015). 

O roteiro será entregue a empresa detentora do equipamento para que ao julgar 

necessário realize as adequações no equipamento. Para que o equipamento e o setor 

de operação do mesmo sofram as melhorias pertinentes.  

Pois, sabe-se que uma boa sinalização evita acidentes, pois alerta as pessoas 

que não conhecem a máquina. Evitando assim, riscos de esmagamento; sendo 

necessário a observância conjuntamente de outras normas também necessárias, 

além da identificação dos botões de emergência e demais comandos de parada do 

equipamento. 

3.4 SUGESTÕES PARA ADEQUAÇÃO 

Os principais riscos verificados na prensa excêntrica foram: 

· Esmagamento, cortes e mutilações;  

 

Figura 18 – Área de Manuseio de Peças e Substituição de Ferramenta 

 
 Fonte: O autor (2019)  
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· Manuseio de um empregado que não conheça o funcionamento do 

equipamento;  

Figura 19 – Livre Acesso a Zona de Perigo 

 
Fonte: O autor (2019) 

 

· Falta de sinalização e dispositivos de segurança adequados. 

 

Figura 20 – Zona de Prensagem sem Sinalização e Proteção 

 
 Fonte: O autor (2019) 
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· O equipamento movimenta-se automaticamente, e se alguém estiver no local 

limpando ou em manutenção, poderá causar um acidente. 

 

Figura 21 – Visão Geral da Zona de Prensagem 

 
Fonte: O autor (2019) 

 

Após indicados os riscos, a próxima etapa consiste na redução dos riscos com 

a implementação de dispositivos de segurança e proteções fixas e móveis.  

Recomenda-se a instalação de barreiras luminosas, tal como cortina de luz, 

horizontal com plano próximo ao piso para eliminar qualquer área "cega". No caso de 

acionamento da emergência ou qualquer interrupção do fecho de uma das barreiras, 

o rearme da estação acontecerá apenas após o acionamento de comutador com 

chave segredo de posse somente de pessoas autorizadas.  

Instalações de botões de segurança, devidamente identificados que impeçam 

o acionamento do equipamento quando o mesmo esteja em manutenção. Bem como 

chaves de segurança que desarmem o equipamento no sinal de risco ou acidente. 

Como demonstrado no diagrama elétrico abaixo, por exemplo, onde o mesmo 

possui 02 (dois) botões de emergência, 01 (uma) chave de segurança e 02 (dois) 

contatores e 01 (um) relé de segurança. 
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Figura 22 – Diagrama elétrico de segurança 

 
Fonte: Botelho (2013) 

 

 Instalações de botões de segurança, devidamente identificados que impeçam 

o acionamento do equipamento quando o mesmo esteja em manutenção. Bem como 

chaves de segurança que desarmem o equipamento no sinal de risco ou acidente. 

Para completar a adequação do equipamento, deve ser providenciada toda a 

documentação da máquina, como esquemas elétricos e hidráulicos, manuais dos 

componentes utilizados, manuais de operação, laudos de conformidade fornecidos 

por um especialista, plano de inspeção diário e planos de manutenções preventivas. 

A manutenção preventiva é importante para manter a confiabilidade do 

equipamento, além de reduzir ou impedir que ocorram falhas durante a operação do 

equipamento. 

Além de oferecer treinamento constante aos trabalhadores que operam tais 

equipamentos, para que haja a diminuição de acidentes e de mutilações, além da 

conscientização dos que realizam as atividades laborais, visando a saúde e 

principalmente a segurança dos empregados. Para melhor entendimento no Anexo II, 

foi elaborado uma planilha de exemplo, para seguir como base de treinamento dos 

operadores. 
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A importância da capacitação do trabalhador é demonstrada no item 12.16.3 

da NR-12, onde descreve que assim que o trabalhado assuma a sua função deve 

realizar treinamento sem ônus para o trabalhador, devendo possuir uma carga horária 

mínima, definida pelo empregador, que garanta aos trabalhadores executarem suas 

atividades com segurança, sendo realizada durante a jornada de trabalho, além se ser 

ministrada por trabalhadores ou profissionais ou qualificados para este fim, com 

supervisão de profissional legalmente habilitado que se responsabilizará pela 

adequação do conteúdo, forma, carga horária, qualificação dos instrutores e avaliação 

dos capacitados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo a realização de uma pesquisa 

bibliográfica sobre os dispositivos de segurança em máquinas e equipamentos, tendo 

como referência a Norma Regulamentadora nº12. Auxiliando na identificação dos 

riscos existentes nas prensas excêntricas, além de reunir um vasto material técnico 

dos itens que compõem um eficaz sistema de segurança. 

Além de demonstrar a importância das manutenções preventivas no maquinário 

fabril e as inspeções periódicas são fundamentais para garantir a perfeita 

aplicabilidade dos sistemas de segurança, assim como os treinamentos constantes 

dos trabalhadores garantem a diminuição dos acidentes de trabalho nas empresas, o 

que resulta em saldo positivo para a área de Segurança do Trabalho. 

Alcançando assim o objetivo principal da Segurança do Trabalho, evitar que o 

trabalhador entre em contato direto com as partes móveis das máquinas, ocasionando 

assim menos amputações e menos fatalidades durante as realizações das atividades 

remuneradas. 

Com as mudanças frequentes das normas regulamentadoras e pela 

necessidade constante de adequação das prensas excêntricas, fica aberto o trabalho 

para uma nova abordagem, tanto quanto ao cronograma de manutenções, quanto 

também para adequação do maquinário as normas vigentes no futuro próximo. 
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ANEXO A – CHECK LIST DE ADEQUAÇÃO PRENSA EXCÊNTRICA 

 CHECK LIST DE ADEQUAÇÃO PRENSA EXCÊNTRICA 
 DATA DA VERIFICAÇÃO: 
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: 
 PRAZO PARA ADEQUAÇÃO 

  
(      ) Manual de Operação no idioma Português 
(      ) Os comandos do quadro elétrico estão sinalizados/identificados 
(      ) Os comandos de operação estão alimentados em extra baixa tensão 
(      ) Os dispositivos de partida e parada possuem redundância no acionamento 

(      ) A inversão do motor elétrico da máquina não causa acidente ao operador 

(      ) Os componentes e circuitos internos do quadro elétrico possuem sinalização de identificação 

(      ) Não há acumulo/guarda/depósito de materiais e objetos no interior do quadro elétrico 

(      ) A chave geral da máquina dispõe de sistema para bloqueio mecânico 
(      ) Evidenciados procedimentos de desenergização realizados em serviços de manutenção ou reparação em máquinas e equipamentos 

(      ) O quadro elétrico está bloqueado com sistema tipo cadeado ou fechadura 

(      ) O quadro elétrico possui as devidas sinalizações de risco 
(      ) A máquina possui algum dispositivo de parada de emergência 
(      ) A máquina possui o número suficiente de dispositivos de parada de emergência 

(      ) O dispositivo de parada de emergência possui dois blocos de contatos redundantes 

(      ) O dispositivo de parada de emergência possui correta sinalização de identificação (português) 

(      ) O dispositivo de parada de emergência está em local visível e de fácil acesso 

(      ) A máquina possui algum tipo de interface de segurança 
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(      ) Os dispositivos de segurança existentes na máquina são: 1 - dispositivo   de parada de emergência, 2 - dispositivos de intertravamento, 3 - 
cortina de luz, 4 - bi manual, 5 - pedais de acionamento, 6 - scanners, 7 - blocos hidráulicos, 8 - válvula de fluxo cruzado e 9-outros 

(      ) Os dispositivos de segurança existentes possuem rearme ou reset para a repartida do sistema da máquina 

(      ) O número de dispositivos de comando bi manual é conforme o número de operadores 

(      ) Se a operação da máquina possui mais de um operador, o bi manual possui seletor com chave conforme o número de operadores e 
indicação visual de seleção 

(      ) Os comandos bi manuais atendem requisitos da NBR 14152 (distância entre botões e proteção superior) 

(      ) O dispositivo de comando bi manual possui controle de simultaneidade no acionamento, através de interface de segurança 

(      ) Os comandos de operação da máquina possuem identificação em língua portuguesa 

(      )     O pedal de acionamento da máquina possui 3 estágios (parado, acionamento e bloqueio) 

(      )     O pedal de acionamento possui proteção superior contra acionamentos acidentais 

(      )     O número de pedais está conforme o número de operadores da máquina 

(      ) Se a operação da máquina possui mais de um operador, o pedal possui seletor com chave conforme o número de operadores e indicação 
visual de seleção 

(      )    As proteções fixas abrangem totalmente a área de risco 
(      )    As proteções móveis da máquina podem se tornar fixas 
(      ) As proteções móveis abrangem totalmente a área de risco 
(      ) No caso de acesso ao movimento de risco com inércia, a proteção móvel possui chave de segurança com bloqueio eletromecânico e 

redundância mecânica 

(      ) No caso de acesso ao movimento de risco com inércia, a máquina possui rele de monitoração de movimentos ou relé temporizado para a 
liberação da abertura das portas (chaves com bloqueio eletromecânico) após cessar todos os movimentos da máquina 

(      ) O sistema hidráulico da máquina possui bloco hidráulico de segurança 
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(      ) O bloco hidráulico de segurança possui válvula de retenção de segurança 

(      ) A máquina possui cames de monitoração do posicionamento do martelo 

(      ) A área no entorno da máquina possui sinalização no piso 
(      ) A área no entorno da máquina está desobstruída 
(      ) A máquina possui manual de instrução, o mesmo está na língua portuguesa 

(      ) O operador possui curso de capacitação de NR-12 
 OUTRAS SUGESTÕES DE MELHORIA: 
  
  
 ADEQUAÇÕES TOTAIS REALIZADAS EM: __/__/__ 
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ANEXO B – EXEMPLO DE PLANILHA DE TREINAMENTO 

CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES 

REQUISITOS PARÂMETRO ATIVIDADES PÚBLICO RESPONSÁVEL 

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DA NR 12     Todos os 
trabalhadores 

Nome Diretor/Gerente 

CAPACITAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA 
DIAGNÓSTICO 

    Equipe 
Multidisciplinar 

Nome Engenheiro de 
Segurança no Trabalho 

CAPACITAÇÃO INICIAL CONTEMPLANDO AS 
PROTEÇÕES EXISTENTES 

    Operadores e 
Equipe de 
Manutenção 

Nome Eng./Técnico em 
Segurança no Trabalho 

CAPACITAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DE TRABALHO     Operadores  Nome Eng./Técnico em 
Segurança no Trabalho 

CAPACITAÇÃO NAS PERMISSÕES DE TRABALHO     Equipe de 
Manutenção 

Nome Eng./Técnico em 
Segurança no Trabalho 

LISTAS DE VERIFICAÇÃO DE PRÉ-USO DAS 
MÁQUINAS 

    Operadores  Nome Eng./Técnico em 
Segurança no Trabalho 

CAPACITAÇÃO DE RECICLAGEM DEVIDO 
ALTERAÇÕES PROGRAMADAS 

    Operadores e 
Equipe de 
Manutenção 

Nome Eng./Técnico em 
Segurança no Trabalho 

CAPACITAÇÃO DE RECICLAGEM - ALTERAÇÕES NÃO 
PROGRAMADAS 

    Operadores e 
Equipe de 
Manutenção 

Nome Eng./Técnico em 
Segurança no Trabalho 

CAPACITAÇÃO DE RECICLAGEM - RECOMENDÁVEL A 
CADA DOIS ANOS 

    Operadores e 
Equipe de 
Manutenção 

Nome Eng./Técnico em 
Segurança no Trabalho 

ORIENTAÇÃO DE SEGURANÇA AOS 
TERCEIROS/PRESTADORES DE SERVIÇO 

  Prestadores de 
Serviços 

Nome Eng./Técnico em 
Segurança no Trabalho 

 


