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RESUMO

Esse estudo tem por objeto reunir metodologia técnica que visa auxiliar à elaboração
de um projeto para adequação de um torno mecânico e uma fresadora
ferramenteira, uma vez identificados as zonas de risco, de cada máquina em
particular é referenciando tudo frente às exigências da NR12. As proteções são
classificadas como móveis e fixas, sendo que as do tipo móveis são compostas por
intertravamento elétrico, o qual é responsável pela liberação do movimento de
abertura do anteparo, permitindo com isso o acesso do operador ao local sem a
presença do risco, a proteção do tipo fixa, não permite sua retirada sem o auxilio de
uma ferramenta específica. Também faz parte desse contexto, o dispositivo de
parada de emergência que atua no bloqueio e liberação dos comandos elétricos,
totalmente adaptados aos procedimentos vigentes, garantindo assim seu perfeito
funcionamento

com

segurança,

conforme

estabelecem

as

Normas

Regulamentadoras, cumprindo assim o objetivo do projeto, esta ação possibilita que
os trabalhos sejam realizados com segurança, eliminando a exposição do operador
aos riscos. Feito a avaliação são classificados os riscos, é dado ênfase total aos
riscos de acidentes, a coleta das informações no local de trabalho possibilita que
seja visualizado este problema, bem como todas as medidas dimensionais das
partes das máquinas que representam as suas zonas de perigo. Os materiais
selecionados que compõe as determinadas proteções são basicamente perfis em
aço e chapas de acrílico, dimensionados conforme a exigência da norma em cada
equipamento em particular. O tema foi desenvolvido a partir de pesquisa técnica e
levantamento das informações no local que vêm complementar a respeito do
assunto, passando por uma abordagem sobre o mecânico das proteções na gestão
da segurança, nas máquinas utilizadas na empresa, mostrando os dispositivos,
equipamentos e materiais de forma adequada para cada caso em específico. Como
conclusão, busca-se mostrar que o trabalho, para ser realizado de forma correta e
segura, depende além do conhecimento da lei vigente o conhecimento e
compromisso dos profissionais, envolvidos nesse projeto de adequação a essas
medidas.
Palavras-chave: Projeto. Adequação. Segurança.

ABSTRACT

The purpose of this study is to gather a technical methodology that aims to assist in
the preparation of a project for the adaptation of a lathe, a tool cutter and a column
drill, once the hazardous areas are identified, of each particular machine, referencing
everything in front of the requirements of NR12. The protections are classified as
movable and fixed, and those of the movable type, are composed of electric
interlocking, which is responsible for the liberation of the movement of opening of the
bulkhead, allowing with this the operator access to the place without the presence of
the risk, and fixed type protection, does not allow its removal without the aid of a
specific tool. It is also part of this context, the emergency stop device that acts on the
blocking and release of electrical commands, which is done by electrical diagrams,
fully adapted to the current procedures, thus ensuring its perfect operation with
safety, established by the Regulatory Norms, thus fulfilling the purpose of the project,
this action allows the work to be carried out safely, eliminating the operator's
exposure to risks. Once the risk assessment is done, the risk of accidents is
emphasized, the collection of information in the workplace allows the visualization of
this problem, as well as all the dimensional measures of the parts of the machines
that represent their danger zones. The selected materials that make up the specific
protections are basically steel profiles and acrylic sheets, dimensioned according to
the requirement of the standard in each particular equipment. The theme was
developed based on technical research and information gathering loco that comes to
complement on the subject, going through an approach on the electrical and
mechanical system of the safeguards in the safety management in the machines
used in the company, showing the devices, equipment , and materials appropriately
for each specific case. As a conclusion, it is sought to show that the work, in order to
be carried out in a correct and safe way, depends on the knowledge of the current
law, the knowledge and commitment of the professionals involved in this project to
adapt to these measures.
Keywords: Design. Adequacy. Safety.
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1 INTRODUÇÃO

Com a necessidade de produzir mais e evoluir no processo de fabricação, a
revolução industrial no século XVIII foi responsável pela substituição dos processos
manuais por processos mecanizados, consequentemente apresentou grande avanço
técnico-científico, entretanto, sem se preocupar com a saúde ocupacional dos
trabalhadores da época, o que certamente foi motivo de muitos acidentes
ocasionados pela operação de equipamentos, sendo que a falta de preparo
profissional aliado à concepção de máquinas sem sistemas de segurança resultou
em fatalidades como óbito ou impossibilitou muitos trabalhadores de permanecerem
ativos no mercado de trabalho (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST,
2015).
As estatísticas do (TST, 2015), mostram que os acidentes de trabalho no país
passou de quase 725 mil casos para 612mil ocorrências, uma queda de 14%.
Atualmente, 240.638 trabalhadores estão afastados do trabalho e recebem o auxíliodoença, sem limitar o término desse benefício, que é garantido pelas

leis

trabalhistas Brasileiras amparam os trabalhadores em casos de acidente. A
legislação considera não só os acidentes que ocorrem no local e no horário de
trabalho, que somados chegaram a 383 mil casos em 2015, mas também durante o
deslocamento dos profissionais (106 mil casos) isso teve por consequência a morte
ou redução ou ainda perda da capacidade para o trabalho. Também as doenças que
são desenvolvidas em razão das funções exercidas no trabalho fazem parte da
classificação de acidentes com 13 mil registros.
Na NBR 14280:2001 ( ABNT, 2001 ), encontra-se a seguinte definição para
acidente de Trabalho: termo caracterizado como uma ocorrência imprevista e
indesejável, instantânea ou não relacionada com o exercício do trabalho, que
provoca lesão pessoal ou de que decorre risco próximo ou remoto dessa lesão.
Nos dias atuais a preocupação com o bem estar e a preservação da saúde
ocupacional do trabalhador estão colocadas como prioridade em qualquer processo
produtivo dentro das indústrias, também é apontado como indicativo no cumprimento
das leis trabalhistas que são regidas e fiscalizadas pelo ministério do trabalho, este,
norteia e regulamenta essas condições através da Consolidação das Leis do
Trabalho que rege as normas regulamentadoras (NR`s) de segurança do trabalho
(MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE, 1994).
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Conforme Norma Regulamentadora NR 12 (2010), Redação da Portaria SIT
n.° 197, de 17/12/2010: No item 12.1 dessa Norma Regulamentadora 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
demais Normas Regulamentadoras-NR aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 8 de
junho de 1978, nas normas técnicas oficiais e, na ausência ou omissão destas, nas
normas internacionais aplicáveis.
Na área industrial, as empresas privadas ou públicas que possuam
empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho são obrigadas a
submeter-se a normalização de máquinas e equipamentos conforme esta descrito no
texto da NR 12, (2010).
A Norma Regulamentadora NR 12 (2010), descreve em seu contexto no item
12.2 que é permitida a movimentação segura de máquinas e equipamentos fora das
instalações

físicas

da

empresa

para

reparos,

adequações,

modernização

tecnológica, desativação, desmonte e descarte (MTE, 2015).
No item 12.3 da NR 12 (2010), atribui ao empregador que ele deve adotar
medidas de proteção para o trabalho em máquinas e equipamentos, capazes de
garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores, e medidas apropriadas
sempre que houver pessoas com deficiência envolvidas direta ou indiretamente no
trabalho, são consideradas medidas de proteção, a ser adotadas nessa ordem de
prioridade:

a) medidas de proteção coletiva;
b) medidas administrativas ou de organização do trabalho;
c) medidas de proteção individual.

Na aplicação desta Norma e de seus anexos, devem-se considerar as
características das máquinas e equipamentos, do processo, a apreciação de riscos e
o estado da técnica (MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL MTPS, 2016).
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Neste contexto surge o seguinte problema de pesquisa: Como proteger
adequadamente o trabalhador, fabricando anteparos em máquinas como torno
mecânico e fresadora ferramenteira, conforme a NR 12 (2010)?
Esse projeto será realizado na empresa Rone Usinagem Equipamentos
LTDA. Localizada em Caçador, Santa Catarina, a qual possui: torno mecânico e
fresadora ferramenteira sendo que estas máquinas não possuem proteções fixas,
móveis e enclausuramento nas partes das máquinas.
O objetivo geral deste trabalho é realizar o projeto para adequar, o torno
mecânico e a fresadora ferramenteira

existentes na empresa Rone Usinagem

Equipamentos LTDA com base na Norma Regulamentadora NR 12 ( 2010). Logo os
objetivos específicos são:

a) Revisar bibliografia referente ao tema;
b) Pesquisar junto a NR 12 (2010) como adequar às máquinas;
c) Identificar os riscos;
d) Projetar as proteções de segurança.

Este projeto de pesquisa analítico, tem por objetivo reunir medotologia técnica
que propõe fundamentar a escolha das ações e apresentar soluções referentes a
adequação das máquinas, após feita a identificação dos riscos existentes frente as
premissas da Norma Regulamentadora NR 12 (2010), e atribuições da NBR ISO
12100 (ABNT, 2013).
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2 DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento é a fundamentação lógica do trabalho, este que tem a
finalidade de cumprir as normas de segurança estabelecidas por lei, elaborando o
projeto para posterior execução. Com isso preserva-se a integridade física do
colaborador, tornando o ambiente de trabalho mais seguro, neutralizando assim os
riscos de acidentes.

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO

Nessa etapa do trabalho será feito o embasamento teórico relacionado ao
problema existente, segundo UNIARP (2013, p. 18), esta seção do projeto serve
para dar embasamento teórico na realização do projeto de segurança e adequação
das máquinas segundo a norma NR12 (2010).

2.1.1 Estatísticas de Acidentes

Segundo Tribunal Superior do Trabalho (TST, 2013), conforme dispõe o art.
19 da lei n° 8.213/91, acidente de trabalho é aquele evento que acontece no
exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício dos segurados
referidos no inciso VII do art. 11 desta lei, ocasionando lesão corporal ou
perturbação funcional que ocasione morte ou perda e redução, permanente ou
temporária, da capacidade do trabalho, os acidentes são assim classificados:
Acidentes com Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) Registrada:
correspondem ao número de acidentes cuja CAT foi registrada no INSS. Não é
contabilizado o reinício de tratamento ou afastamento por agravamento de lesão de
acidentes do trabalho ou doença do trabalho, que já tenha sido comunicado
anteriormente ao INSS, Acidentes sem CAT Registrada: nesta situação a CAT não
foi registrada no INSS. Mesmo assim o acidente é contabilizado segundo embase
técnico, que tem objetivo de correlacionar doenças e acidentes com o desempenho
de uma atividade profissional. Acidentes Típicos: são acidentes que acontecem na
atividade profissional daquele que sofre o acidente, desde que tenha sido emitido a
CAT, Acidentes de trajeto: são aqueles acidentes que ocorrem no trajeto entre a
residência e o local de trabalho do colaborador e vice-versa, quando é feita a CAT.
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Doença do Trabalho: são doenças profissionais aquelas geradas ou
desencadeadas pelo exercício da atividade laboral inerente a determinado ramo do
trabalho, sendo que para veracidade deve ser registrada a CAT.
Segundo o Ministério da Previdência Social do Brasil (2015), a totalidade dos
acidentes de trabalho no Brasil no triênio 2013/2015 é observado no quadro. Com
base neste quadro estatístico, percebe-se que mesmo com a publicação da NR 12
em dezembro de 2012 (atualizações em 2013/2015) comparando os anos de 2014 e
2015, houve um aumento de 0,55% nos acidentes registrados em nosso país, sendo
assim não atingindo o objetivo de reduzir os dados estatísticos de acidentes de
trabalho.
O Ministério da Previdência Social (2015) ressalta que o os acidentes que
tiveram Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) registrada no INSS (Instituto
Nacional do Seguro Social) e outros que ainda, não tenham sido objeto CAT, e
originaram

o

benefício

por

incapacidade

de

natureza

acidentária.

Estão

estatisticamente mostrados nos Quadros 1 e 2 são do Sistema de Comunicação de
Acidentes do Trabalho.
Quadro 1 - Acidentes de trabalho no Brasil (2013-2015)
Períodos

2013

2014

2015

Total

720.629

713.984

717.911

Com CAT

543.889

546.222

559.081

Sem CAT

176.740

167.762

158.830

Típico

426.153

426.284

432.252

Fonte: (MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2015)

Observando os acidentes de trabalho no estado de Santa Catarina o cenário
é semelhante com ao do Brasil, pois aconteceu um aumento de 2,61% de acidentes
entre 2013 e 2015, comprovamos essa estatística analisando o Quadro 2, onde se
observa que 40,23% dos acidentes registrados entre este período não foram
registrados com CAT e 46,85% deles classificados como típicos (MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2015).
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Quadro 2 – Acidentes de trabalho em Santa Catarina (2013-2015)
Períodos

2013

2014

2015

Total

46.758

45.174

46.354

Com CAT

27.612

26.584

28.452

Sem CAT

19.146

18.590

17.902

Típico

21.513

20.879

22.400

Fonte: (MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2015)

Segundo Tribunal Regional do Trabalho (TRT, 2015), neste mesmo período o
estado de Santa Catarina teve um elevado número de acidentes de trabalho que
resultaram na morte de 2.471 trabalhadores como mostra o gráfico abaixo, isso leva
o estado catarinense a ocupar uma das posições mais elevadas comparado com
outros estados brasileiros.

Quadro 3 – Gráfico − Mortes por acidente de trabalho em SC (2005-2014)
São Paulo
Paraná
Minas Gerais
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Mato Grosso
Bahia
Pará
Goiás
Rio de Janeiro
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Fonte: (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, 2014)

De acordo com dados das Comunicações de Acidentes de Trabalho (CATs),
informadas ao Ministério do Trabalho sempre que ocorrem acidentes, entre 2011 e
2015, 350.558 trabalhadores se acidentaram em máquinas, uma média de 70.112
por ano. Desse total, 68.630 tiveram fraturas, 21.271 sofreram amputações e 994
morreram (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2016).
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2.1.2 Análise de Risco

De acordo com Lida (2005), máquinas operatrizes são constituídas de partes
móveis as quais são responsáveis pelos riscos, mas que podem ser neutralizados se
forem projetadas e instaladas adequadamente essas proteções neutralizaram os
mesmos. Em uma máquina consideram-se três partes as responsáveis por causar
grande parte dos acidentes que se pode mencionar: a geração, transmissão do
movimento, ponto de operação e também pontos móveis.
A Análise Preliminar de Risco (APR) tem por propósito apontar os pontos de
riscos, suas causas, seus efeitos e promover medidas preventivas originadas de
uma determinada atividade. Com o uso desse recurso torna-se possível apontar os
pontos que precisam ser melhorados nas máquinas analisadas com a finalidade de
reduzir os riscos próprios da operação (DE CICCO; FANTAZINNI, 1994).

Quadro 4 – Modelo de uma APR ( Torno Mecânico )
ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO – APR
Data: 29/07/2018.
Local: Rone Usinagem
ITEM
PERIGO
Zona – 1 placa

3

Zona – 2 carro

2

Zona – 3 parte
traseira torno
Zona – 4 fuso
e varão

4
3

Responsável: Ederson Andre Faoro
Atividade: Torno Mecânico
RISCO
CAUSA
DANOS CLASSIFICAÇÃO
DO RISCO
Cortes
Movimento
Físicos
Crítica
Arraste
Giratório
Cortes
Troca Ferramentas Físicos
Marginal
queimaduras
Cavacos
Agarramento
Movimento
Físcos
Gatastrófica
Giratório Peça
Agarramento
Movimento
Físicos
Crítica
Giratório do Fuso

Cat
1
2

Classificação
Despresível
Marginal

3

Crítica

4

Catastrófica

MEDIDAS
PREVENTIVAS
Neutralizar com
proteção móvel
Neutralizar com
proteção móvel
Neutralizar com
proteção fixa
Neutralizar com
proteção
sanfonada

Características
Não gera lesões, danos ou perdas
Gera danos ou perdas moderadas. Não causa lesões. É compensável ou
controlável.
Gera danos ou perdas críticas com lesões. Dano substâncial. Necessita de
ações corretivas imediatas.
Gera danos ou perdas total, com lesões e morte.
Fonte: (RONE USINAGEM, 2018)

19

2.1.3 Identificação dos Tipos de Riscos

Segundo o Ministério do Trabalho (2013), riscos ocupacionais são
classificados de acordo com sua natureza: física, química, biológica ou acidental.
Assim, eles podem ser operacionais (risco para acidente), comportamentais ou
ambientais (físicos químicos ou biológicos e ergonômicos).
Ainda segundo o Ministério do Trabalho (2013), cada tipo de risco é
identificado por uma cor, o que facilita realizar a sinalização e contribuiu para a
segurança do trabalhado.
O grupo 1, na cor verde determina o risco físico que consiste nas formas de
energias representadas por ruído, vibração, pressões anormais, temperaturas
extremas (frio e calor), radiação ionizante e radiação não ionizante, infra e ultrassom,
umidade e luminosidade (BRASIL, 2015).
O grupo 2 corresponde à cor vermelha que determina como riscos químicos:
poeira, (que pode ser absorvidos pela pele, boca ou pelas vias respiratórias);
névoas, (que são partículas liquidas formadas pela ruptura de um líquido); fumos,
(partículas sólidas pela condensação de vapores); neblinas, (partículas líquidas
formadas pela condensação de vapores); gases, (substância química no estado
gasoso) ou vapores (fase gasosa de uma substância que existe normalmente nos
estados líquido ou sólido) (SCALDELAI et al., 2009).
O grupo 3 é representado pela cor marrom que abrange os riscos biológicos,
considera-se a probabilidade da exposição ocupacionais agentes como: bactérias,
vírus, fungos, micro organismos, geneticamente modificados ou não. Contato com
fluídos industriais na realização de procedimentos (NUNES et al.,2010).
O grupo 4 é identificado pela cor amarela, que abrange os riscos
ergonômicos, que compreende aqueles resultantes da falta de postura adequada do
homem

no

local

de

seu

trabalho,

isso

gera

sobrecarga

na

estrutura

musculoesquelético como esforço físico intenso, transporte e levantamento manual
de peso, exigência de posturas inadequadas, repetitividade, controle rígido, trabalho
em turno diurno e noturno, jornada de trabalho prolongada (MORILEJO; MUÑOZ,
2004).
O grupo 5 define o azul como cor de sua identificação, corresponde ao risco
mecânico ou de acidente, que aponta os fatores ou situações potencialmente
causadoras

de

acidentes,

como

arranjo

físico

inadequado,

ferramentas
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inadequadas, equipamentos sem proteção, probabilidade de incêndio ou explosão,
falta de sinalização e eletricidade (FELDMAN, 2008).

2.1.4 Definição de Torno Mecânico

Segundo Demarchi (1982), torno mecânico horizontal é uma máquina que tem
como função base o movimento rotacional da peça presa em uma placa no eixoárvore, possui uma ferramenta fixada no castelo a qual realiza deslocamento
transversal e longitudinal. É uma máquina versátil, aplicada principalmente nos
trabalhos de usinagem cilíndrica, cônica, roscas e furações. Pela sua versatilidade e
por disponibilizar de sistemas de fixação, a mesma com algumas adaptações pode
executar se necessária operações relativamente simples, que normalmente seriam
realizadas em furadeiras, fresadoras e retíficas.
De acordo com Demarchi (1982), para executar uma usinagem em um torno
mecânico temos que efetuar os seguintes movimentos: Movimento de avanço –
compreende o deslocamento longitudinal da ferramenta na superfície da peça.
Movimento de corte – é feito no sentido oblíquo ao eixo-árvore que permite o corte
do material, a peça realiza movimento de rotação. Movimento de penetração – é o
movimento que determina a profundidade de corte ao avançar a ferramenta em
direção à peça e assim regula a profundidade do passe a ser definido conforme a
necessidade da usinagem.
Antunes e Dionísio (1996), classifica torno mecânico como uma máquina
ferramenta utilizada na execução de operações para usinagem de peças
constituídas dos mais diversos materiais e formatos com arranque de cavaco,
considerado como a máquina fundamental e extremamente importante por ser
antiga, mas ainda em uso, e dele se derivou todas as outras máquinas ferramentas,
o torno mecânico é considerado de baixa produtividade devido à ausência de
recursos técnicos e um tempo oneroso de preparação para execução dos trabalhos.
Segundo Barbosa (2011), o torno mecânico apresentou período com
significativa evolução desde ano de 1906 onde surgiu torno a vapor, suporte para
ferramenta e o avanço transversal, 1925 a melhoria apresentada foi o torno paralelo,
1960 surge o torno automático e finalmente no ano de 1978 o inovador e
revolucionário torno CNC.
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Define o torno mecânico como uma máquina capaz de executar trabalhos de
torneamento destinados à retirada de material da matéria prima bruta seja ela qual
for transformando-a por meio do movimento continuo da ferramenta de corte em
uma peça de superfície acabada, classifica o torno como máquina ferramenta
composto por subsistemas apresentando algumas pequenas variações de uma
máquina para outra, porém mantendo suas principais características: subsistema de
suporte, e também de fixação da peça, fixação da ferramenta e sua movimentação ,
subsistema de avanço e de acionamento principal. Classifica os tornos pelo tipo de
trabalho que ele realiza como: horizontais, tornos de placa, verticais, tornos revolver
e tornos CNC (BARBOSA, 2011).
Considerado um importante equipamento no procedimento de torneamento e
operações semelhantes se utiliza de comandos manuais exercidos pelo seu
operador, esta máquina operatriz está sempre presente em pequenas e médias
produções. Usinagem é a denominação do processo que o torno mecânico exerce, é
classificado como processo secundário, onde são dadas as formas iniciais a peça
ainda na condição bruta, transformando nas geometrias finais específicas conforme
as exigências do projeto dimensional da peça, isso acontece a partir de uma
ferramenta monocortante, removendo matéria prima pelo movimento giratório da
placa de fixação (GROOVER, 2014).
.
Figura 1- Torno Mecânico

Fonte: (SENAI, 2015)
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2.1.4.1 Áreas de riscos do torno mecânico

De acordo com Amorim (2014), o torno mecânico possui uma placa a qual
realiza movimento de giro, este movimento pode ocasionar agarramento ou
arrastamento seja pela vestimenta ou mesmo por parte do corpo. Também pode
ocorrer o desprendimento da peça, que está fixada na placa, podendo ferir o
operador. Já o porta ferramenta apresenta o risco de corte de parte de membros
superiores. Na operação de usinagem há produção de cavacos que podem ser
lançados contra o operador causando lesões. Quanto à vara e fuso o perigo é no
movimento de rotação que pode arrastar o operador por meio de suas vestes. Na
parte traseira o risco está na aproximação de pessoas desavisadas, que poderão ser
atingidas por cavacos ou mesmo serem puxadas pelo movimento realizado pelo
torno.
Segundo Dragoni (2011), por se tratar de tratar de um equipamento que tem
como

principal

movimento

o

de

rotação

para

realizar

a

transformação,

beneficiamento dos materiais nele utilizados, existe a necessidade de prevenir riscos
eminentes à operação dessa máquina. Alguns desses riscos são facilmente
identificados, outros são mais sutis, mas nem por isso os torna menos perigosos.
Percebe-se que existe a possibilidade de agarramento ou arrastamento, seja por
meio das vestimentas do operador ou por alguma parte de seu corpo, como cabelos
ou ainda por adereços que o mesmo esteja fazendo uso como correntes, pulseiras e
anéis.
Dentre as operações que o torno pode realizar, a de corte, sangramento e
usinagem facial, geram calor proveniente do atrito da ferramenta com a peça, dessa
forma é necessário um cuidado maior ao manusear a peça e até mesmo a
ferramenta, pois elas podem causar queimaduras. Além do risco eminente de corte
pela ferramenta usada no processo da usinagem devido à mesma possuir arestas
afiadas, a necessidade de ser trocada por várias vezes durante a operação de
torneamento. Tais procedimentos geram cavacos que são resíduos da peça
usinada, e podem ser lançados contra o rosto do operador, causando-lhe lesões de
grau variado como um simples arranhão até lesões irreversíveis como a cegueira.
Além desses riscos, devemos dar importância também no que diz respeito à
luminosidade, o contato com fluídos que contém agentes químicos, ruído, impactos
e riscos ergonômicos (ALMEIDA, 2015).
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2.1.5 Definição de Fresadora Ferramenteira

Segundo Viana (2002), a operação de fresamento é um procedimento de
usinagem mecânica realizada pela fresadora utilizando ferramentas chamadas de
fresa. No fresamento acontece a retirada do sobremetal da peça presa na mesa da
máquina, e feita pela combinação de dois movimentos realizados simultaneamente.
Um desses movimentos é de rotação da ferramenta. O segundo movimento é o da
mesa da máquina onde a peça está fixada, que realiza movimentos em dois
sentidos: longitudinal e transversal em relação à ferramenta da fresa. O movimento
de avanço da peça para a fresa é o que torna possível a operação de usinagem,
esse movimento pode ser: discordante que é realizado quando a peça é
movimentada contra o sentido do giro da fresa. O movimento concordante é quando
a peça desloca-se no mesmo sentido do movimento da ferramenta da fresa.
Grande parte das fresadoras ferramenteiras, realizam o movimento de avanço
da mesa, é feito por meio de uma porca e um fuso roscado, esta máquina é
empregada na usinagem de diversas superfícies planas, tendo como principal
característica a rapidez no processo de retirada de sobremetal pela fresa devido
esta possuir várias arestas de corte. A posição do eixo-árvore que é responsável
pelo movimento rotacional da ferramenta é vertical, ou seja, perpendicular a mesa
(VIANA, 2002).
Ricardo (2014), a fresadora é uma máquina que realiza movimentação
contínua, destinada a usinagem de materias, onde é removida uma quantidade prédeterminada de cavacos por meio de uma ferramenta multicortante chamada de
fresa que através do movimento giratório em alta velocidade tem capacidade de
remover o material da peça que está sendo usinada. A fresadora ferramenteira é
considerada uma máquina muito versátil, por possuir movimentação no cabeçote
vertical e horizontal e na mesa. Geralmente nessa máquina são usinadas peças
pequenas e com geometrias complexas, sua mesa também pode ser inclinada na
vertical aumentado ainda mais sua versatilidade.
Segundo Saraiva (2010), as fresadoras ferramenteiras são máquinas que
oferecem uma grande versatilidade, pois trabalham com movimentos em sua mesa
horizontal, vertical, transversal oferecendo também deslocamento do cabeçote em
todos os sentidos. Pode ser feito o fresamento de metais, madeiras e outros
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materiais sólidos, são máquinas capazes de fazer movimentos dinâmicos, tanto da
ferramenta quanto da peça.
Segundo Souza (2013), esta máquina ferramenta é capaz de executar
diversos tipos de operações dependendo de sua configuração, acessórios e
ferramental. Pode-se usinar: superfícies planas, curvas irregulares, planas
inclinadas, canais simples, canais em formato T, cauda de andorinha, eixos com
seção

regular,

também

faz

furações,

cavidades

circulares

e

poligonais,

engrenagens, cremalheiras e rasgos de chaveta. A fresadora ferramenteira,
normalmente de sistema de trabalho vertical, não costuma ter console, pois o
movimento na vertical é realizado pelo eixo árvore. Ela recebe esta nomenclatura
por ser muito utilizada em oficinas de ferramentaria. A sua principal característica é a
flexibilidade e versatilidade, oferecendo menor rigidez, não é indicada para remoção
de grandes quantidades de material e sim para trabalhos que necessitem maior
delicadeza e exatidão.
Figura 2 – Fresa Ferramenteira

Fonte: (PROMIL, 2013)
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2.1.5.1 Riscos da fresadora ferramenteira

Segundo Haas (2010), os riscos que esta máquina pode causar são muitos,
como: projeção de materiais, fragmentos ou partículas resultantes da operação da
fresagem. Agarramento ou arrastamento pelo uso de vestimentas inapropriadas pelo
cabeçote da fresa. A ferramenta pontiaguda pode causar corte de membros
superiores. Pode ocorrer esmagamento de partes do corpo pelos movimentos da
mesa.
De acordo com a NR 12 (2010), a fresadora deve possuir para segurança do
operador: dispositivo de intertravamento, proteção móvel dotada desse dispositivo a
mesma deve ser instalada quando a proteção móvel intertravada da mesa não
enclausurar completamente a área de risco NBR. ISO 12100 (ABNT, 2013).

2.1.6 Normas Regulamentadoras NR 12

Segundo NBR. NM-ISO 13852 (ABNT, 2013), descreve a portaria SIT
número 197 de (17/12/10) afirma ter como princípios gerais e fundamentais, no que
se refere às medidas de proteção que preservem e garantam a saúde e integridade
física dos trabalhadores, bem como estabelece os requisitos mínimos para a
prevenção de acidentes e doenças no trabalho. Essa NR foi aprovada pela portaria
n° 3.214, de 8 de junho de 1978,
De acordo com Granato (2011), a NR 12 (2010), atual torna obrigatório que,
todas as máquinas e equipamentos tenham as áreas que oferecem algum de risco
e perigo, estejam devidamente protegidas por sistemas de segurança, que são
caracterizados pelas proteções fixas, móveis e dispositivos de segurança
interligados. Ainda no item 12.3, dessa norma regulamentadora, atribui ao
empregador total responsabilidade em adotar as medidas de proteção para o uso
seguro conforme exigido em máquinas e equipamentos.
2.1.7 Proteção Fixa
Segundo Vilela (2000), proteção fixa é uma parte permanente da máquina e
independe das partes móveis para exercer sua função. Pode ser fabricada com
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diversos materiais como: chapa de metal, tela, tecido de arame, barras, plástico ou
qualquer outro material resistente o bastante para suportar qualquer impacto.
Essa proteção deve ser fixada à máquina por meio de parafusos, porcas ou
outros, de modo que só possam ser retiradas com uso de ferramentas. Proteção fixa
construídas com material vazado como telas, grades, entre outras e devem ser
construídas respeitando as distâncias de segurança (VILELA, 2000).
Segundo NBR NM ISO 13852 (ABNT, 2013), as proteções devem ser
projetadas, construídas e posicionadas de forma a impedir que qualquer parte do
corpo atinja a área de perigo. Na NR 12 (2010), no item 12.41 descreve que a
proteção fixa é um sistema de proteção estritamente aplicada na segurança em
máquinas e equipamentos como meio de barreira física, que deve ser mantida em
sua posição de maneira permanente ou por intermédio de elementos de fixação que
é somente possível ser feita sua retirada ou abertura com uso de ferramentas
específicas.
Conforme descreve Michelon (2011), com objetivo de neutralizar por meios
técnicos todos os riscos existentes nas operações, são projetadas as proteções
fixas, esta é uma barreira colocada e fixada na máquina ou equipamento, de forma
que impeça que o operador que esteja realizando seu trabalho utilizando
determinada máquina ferramenta fique exposto aos riscos inerentes à função, a
fixação dessa proteção é geralmente feita por meio de parafusos, o que só torna
possível sua retirada somente com o auxílio de um determinado tipo de chave.
Segundo Venturelli (2014), a proteção fixa de máquinas e equipamentos
conforme estabelece a norma, tem por objetivo garantir a proteção do indivíduo que
está realizando a operação por aplicação da falha segura, que é a capacidade desse
dispositivo de segurança de deixar a máquina em uma condição que impeça o seu
descontrole, seja por ação do operador ou não prevenindo o incidente ou acidente,
ou seja, caso seja realizado algum procedimento inadequado pelo operador, ou falha
de algum sistema da própria máquina, a proteção tornará esse acontecimento uma
falha segura, isso se entende quando ocorre algo de maneira diferente do normal
previamente esperado. A segurança é garantida, pois esta proteção está
incorporada e fixada na máquina com parafusos, rebites ou até mesmo soldada o
que impossibilita o operador a retira-la sem o uso de meios adequados.
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Figura 3 – Proteção Fixa

Fonte: (CLEVER, 2013)

2.1.8 Proteção Móvel
Segundo Granato (2011), essa proteção compõe a estrutura da máquina ou
elemento de fixação ao seu redor que podem ser abertos sem auxílio de ferramenta.
A proteção móvel (porta, tampa) deve ser associada a dispositivos do tipo chave de
intertravamento com lingueta. De tal forma que a máquina não pode operar até que
a proteção seja fechada. Se a proteção é aberta quando a máquina está operando,
uma ordem de parada é acionada e quando a proteção e fechada por si só, não
reinicia a operação, devendo haver comando para continuação do ciclo.
Segundo o item 12.41 da Norma Regulamentadora NR 12 (2010), a proteção
móvel pode ser movimentada, aberta ou retirada sem a utilização de qualquer tipo
de ferramenta, normalmente incorporada à estrutura da máquina por elementos
mecânicos ou a um elemento fixo adjunto, e deve estar interligada a um dispositivo
de intertravamento.
De acordo com o item 12.44 da NR 12 (2010), a proteção deve ser móvel em
situações que forem necessárias o acesso à zona de risco por uma ou mais vezes
durante a jornada de trabalho, observando que a proteção deve ser interligada a um
dispositivo de intertravamento, que quando for movimentada não permita o acesso à
zona de perigo antes da neutralização total do risco (MICHELON, 2014).
.
“12.45. As máquinas e equipamentos dotados de proteções móveis
associadas a dispositivos de intertravamento devem:
a) operar somente quando as proteções estiverem fechadas;
b) paralisar suas funções perigosas quando as proteções forem abertas
durante a operação; e
c) garantir que o fechamento das proteções por si só não possa dar inicio às
funções perigosas”(NBR NM 272:2001, ABNT, 2013).”

A proteção móvel é classificada como uma barreira que é passível de
movimento em determinado momento de operação e se interpõe entre o operador e
a zona de risco, não permitindo o acesso a esse ponto. É aplicada em situações que

28

requerem a abertura da área de perigo a cada determinado ciclo. Está associado a
um sistema de bloqueio de fontes elétricas o que corta imediatamente a alimentação
da energia neutralizando assim o risco, permitindo o acesso com segurança à zona
de trabalho, quando ocorrer o fechamento da proteção por consequência não pode
dar início às funções perigosas (LORENZI, 2015).
Figura 4 – Proteção Móvel

Fonte: (SHMERSAL, 2017)

2.1.9 Enclausuramento

Conforme NBR NM 272 (ABNT, 2002) e NBR 273 (ABNT, 2002) essa maneira
de proteção serve para impedir o acesso do operador à zona de perigo por todos os
lados. Suas dimensões e afastamentos devem obedecer as Normas Brasileiras,
Normalização no Mercosul (ABNT, 2002), NBR 13852 (ABNT, 2003), e NBR 13854
(ABNT, 2002). Pode ser constituída de proteções fixas ou móveis dotadas de
intertravamento, garantindo a parada imediata da máquina sempre que forem
movimentadas, removidas ou abertas. Para construção desse dispositivo de
segurança podemos utilizar os seguintes materiais: telas de metal, chapa metálica,
acrílico, entre outros.
Segundo Farias (2014), esta proteção deve impedir o acesso à zona de risco
por todos os lados, se for necessário a existência de alguma fresta ou espaço o
mesmo não deve possibilitar o ingresso da mão ou outra parte do corpo do
operador. As suas dimensões e afastamentos devem seguir o que rege a NBR NM
13852 (ABNT,2003), e NBR 13854 (ABNT,2003). Pode ser composta por proteções
fixas ou moveis também interligadas por intertravamento através de chaves de
segurança, que assegurem a paralização imediata da máquina sempre que forem
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movimentadas ou removidas até mesmo abertas conforme NBR NM 272
(ABNT,2002) e NBR NM 273 (ABNT,2002).
Segundo Rodrigues (2014), as zonas enclausuradas que não podem ser
contempladas com proteções fixas, por haver necessidade de acesso frequente a
área de risco, devem ser dotadas de proteções móveis compostas com
intertravamento com bloqueio, por meio de chave de segurança de modo a permitir
abertura somente após a parada total dos movimentos de risco.

Figura 5 – Enclausuramento

Fonte: (FORCETI, 2015)

2.1.10 Intertravamento

Segundo a NBR 13929 (ABNT, 2002), dispositivos de intertravamento
associado às proteções: é um sistema que corta a energia elétrica da máquina pela
abertura de um micro interruptor instalado num ponto estratégico. Esses dispositivos
podem ser: de desbloqueio mecânico ou intertravamento.
De acordo com o item 12.42 da NR 12 (2010), os dispositivos de
intertravamento com bloqueio paralelo as proteções móveis das máquinas, deverão
assegurar que a operação seja feita somente no período que a proteção estiver
fechada e bloqueada, também devem, conservar a proteção fechada e bloqueada
até que o risco de lesão tenha sido anulado por completo, preservando assim a
integridade física do operador, devido às funções perigosas da máquina, deve
garantir que o fechamento e bloqueio da proteção, garantindo se por algum motivo
inerente a vontade do operador, seja fechada involuntariamente e não possibilite o
inicio das operações da máquina.
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“12.47. As transmissões de força e os componentes móveis a elas
interligados, acessíveis ou expostos, devem possuir proteções fixas, ou
móveis com dispositivos de intertravamento, que impeçam o acesso por
todos os lados.
12.47.1. Quando utilizadas proteções móveis para o enclausuramento de
transmissões de força que possuam inércia, devem ser utilizados
dispositivos de intertravamento com bloqueio “(NBR 14039 ABNT, 2013)”.

Quando for necessário o acesso a área de risco, surge a necessidade de uma
proteção que possa ser aberta, intertravada com a fonte de alimentação do perigo,
de tal forma que assegure que todas as vezes que a proteção não estiver fechada, a
alimentação do perigo estará desligada. Para se obter esta condição é necessário
fazer o uso de uma chave de intertravamento que estará associada à proteção, o
controle da fonte de alimentação da máquina é realizado pela chave de acesso a
área protegida, esta fonte de alimentação normalmente é elétrica, mas também pode
ser pneumática ou hidráulica, o movimento de abertura da proteção é detectado e a
chave de intertravamento isolará a fonte de alimentação do perigo diretamente ou
através de um contator de potência. Podem estar incorporado as chaves de
intertravamento um dispositivo de segurança que as tornam muito eficazes na
garantia das condições de segurança, pois em situações em que a tranca da
abertura da proteção não libera o acesso do operador a parte que lhe oferece risco
até que a máquina esteja em condição segura totalmente estática em seus
movimentos operacionais (FREITAS, 2004).
Figura 6 – Chave de Intertravamento Operada por Lingueta

Fonte: (WEG, 2016)

De acordo com Chaves (2015), intertravamento consiste em sistemas
geralmente elétricos ou eletrônicos, que revelam uma condição irregular no processo
e respondem com uma ação de prevenção, em muitas situações isso implica no não
acionamento da máquina sem que todos os itens de segurança estejam acionados e
operantes, compõe esse quadro e que tornam isso possível são as chaves de
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intervamento de segurança com bloqueios intertravadas que atuam no momento em
que ocorrer uma anormalidade no funcionamento do equipamento, como quando
uma porta que dá acesso às partes móveis da máquina que apresentam áreas de
risco isso resultará que estas áreas entrem em condição de emergência
automaticamente.
.
2.1.11 Botão de Emergência
Segundo a NR 12 (2010), dispositivo de parada de emergência é aquele
considerado equipamento de proteção complementar. Ele não é considerado
dispositivo de proteção primária porque não impede nem detecta o acesso ao
perigo.
O botão tradicionalmente conhecido é de cor vermelha, com cabeça em forma
de cogumelo sobre um fundo na cor amarela, que o operador ativa em caso de
emergência, colocado estrategicamente em local de fácil acesso, devem estar
disponível em todos os modos de operação da Máquina, garantindo aceso no
momento de perigo (CORREA, 2011).
De acordo com o item 12.56.1 e 12.56.2 da NR 12 (2013), este dispositivo de
parada de emergência não deve ser usado na função de partida e acionamento,
estão desobrigadas a cumprir o subitem as máquinas manuais e autopropelidas e
aquelas quais tal dispositivo de parada de emergência não reduz o risco.
“12.58. Os dispositivos de parada de emergência devem:
a) ser selecionados, montados e interconectados de forma a suportar as
condições de operação previstas, bem como as influências do meio;
b) ser usados como medida auxiliar, não podendo ser alternativa a
medidas adequadas de proteção ou a sistemas automáticos de
segurança;
c) possuir acionadores projetados para fácil atuação do operador ou outros
que possam necessitar da sua utilização;
d) prevalecer sobre todos os outros comandos;
e) provocar a parada da operação ou processo perigoso em período de
tempo tão reduzido quanto tecnicamente possível, sem provocar riscos
suplementares;
f) ser mantidos sob monitoramento por meio de sistemas de segurança; e
g) ser mantidos em perfeito estado de funcionamento.”

Conforme descrito na NR 12 (2013) item 12.59, relata que não se deve
atribuir a função parada de emergência:
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a) Afetar a eficiência do sistema de segurança ou dispositivos correlacionados a
mesma;
b) Prejudicar qualquer meio projetado para o resgate de vítimas de acidentes;
c) Gerar risco adicional.

O acionamento do dispositivo deve também resultar na retenção do acionador
evitando que quando a ação no acionador for interrompida este se mantenha retido
até que seja desacionado, ou essa desativação deve ser possível somente como
uma ação manual intencionada sobre o acionador, por meio, de uma ação
apropriada, itens 12.60 e 12.60.1 (NR 12, 2013).
“12. 61. Quando usados acionadores do tipo cabo, deve-se:
a) utilizar chaves de parada de emergência que trabalhem tracionadas,
de modo a cessarem automaticamente as funções perigosas da máquina
em caso de ruptura ou afrouxamento dos cabos;
b) considerar o deslocamento e a força aplicada nos acionadores,
necessários para a atuação das chaves de parada de emergência; e
c) obedecer à distância máxima entre as chaves de parada de emergência
recomendada pelo fabricante;
12.62. As chaves de parada de emergência devem ser localizadas de tal
forma que todo o cabo de acionamento seja visível a partir da posição de
desacionamento da parada de emergência.
12.62.1. Se não for possível o cumprimento da exigência do item 12.62,
deve-se garantir que, após a atuação e antes do desacionamento, a
máquina ou equipamento seja inspecionado em toda a extensão do cabo.
12.63. A parada de emergência deve exigir rearme”, ou reset manual, a ser
realizado somente após a correção do evento que motivou o acionamento
da parada de emergência.
12.63.1. A localização dos acionadores de rearme deve permitir uma
visualização completa da área protegida pelo cabo.”

Figura 7 – Botão de Emergência

Fonte: (ANDELI, 2015)

Segundo Nascimento (2010), é um dispositivo com acionador, encontrado
geralmente no formato de botão do tipo cogumelo na cor vermelha, sempre devem
ser colocados nas máquinas em local visível ou próximo dela, é primordial analisar
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sempre a posição de trabalho do operador, este dispositivo deve estar posicionado
na máquina em local acessível ao operador, e que quando acionado, tem a
finalidade de parar imediatamente o movimento da máquina, desabilitando seu
comando. Devem ser monitorados por relé ou CLP de segurança. As máquinas que
possuírem este botão devem dispor de dispositivos de parada de emergência que
garantam a interrupção imediata do movimento da máquina, conforme a NBR 13759
(ABNT, 1996).
Quando for necessário o emprego de comandos bi-manuais conectáveis por
tomadas (removíveis), que contemplem o botão de parada de emergência, este não
pode ser o único, impreterivelmente deve haver um dispositivo de parada de
emergência no painel ou corpo da máquina ou equipamento. Torna-se indispensável
ainda o emprego de medidas para evitar ambiguidade entre os controles ativos e
inativos. Toda a máquina deve obrigatoriamente estar dotada de dispositivos de
parada de emergência, estes devem ser instalados em locais de fácil visualização, e
não podem ser usados como acionamento da máquina, necessitam de um rearme
através de outro comando da máquina, deve promover a parada do equipamento
instantaneamente quando acionados, visando exclusivamente a neutralização dos
riscos mecânicos (BRASIL, 2013).
2.2 METODOLOGIA E MATERIAL
Este projeto tem por objetivo reunir medotologia técnica que propõe
fundamentar a escolha das ações e apresentar soluções referentes a adequação
das máquinas, priorizando somente os perigos mecânicos, após feita a identificação
dos riscos existentes frente as premissas da NR12 (2010), e atribuições da ABNT
NBR 12100 (ABNT, 2013).
Lembrando que estas normas são referenciais básicos no trabalho, que
devem ser aplicadas em todos os assuntos referentes a segurança, visando por
meio da aplicação dessa norma a redução do risco de acordo com os resultados de
uma avaliação de risco.
Conhecer e compreender o processo, as normas técnicas e as normas
regulamentadoras é primordial sempre que for colocar em prática soluções de
segurança. As normas técnicas de segurança apresentam três divisões, as quais
nortearam o projeto, são elas:
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a) normas do tipo-A são aquelas que definem conceitos principais e aspectos
gerais para todas os tipos de máquinas;
b) normas do tipo-B são aquelas relativas a segurança de um grupo, esta
subdivide-se:
·

normas do tipo-B1 descreve as particularidades da segurança, tais como:
distâncias de segurança, tempertura da superfície e ruído;

·

normas do tipo-B2 descreve os dipositivos adequadores de segurança são
eles: dispositivos de intertravamento, comandos bimanuais, proteções,
dispositivos sensíveis a pressão;

c) normas do tipo-C são aquelas referentes a segurança por categoria de
máquinas, relatam detalhadamente as prescrições de segurança que serão
aplicadas a uma em particular ou a um conjunto de máquinas.

2.2.1 Perigos no Torno Mecânico

A máquina escolhida para o projeto tem as seguintes especificações técnicas:
é um torno de cava, modelo 660mm x 2200mm, com altura máxima sobre o
barramento de 660mm e comprimento máximo de trabalho de 2200mm, da marca
Bandeirante, fabricado no ano de 1997.
A máquina foi analisada em todos os aspectos mas dando maior evidência a
parte frontal onde é oficialmente o posto de trabalho do operador, que fica em pé e
por vezes necessita que brevemente faça uma leve inclinação em sua postura
inicial, para conferir os parâmetros da usinagem que esta sendo feita na peça.
Observa-se e podem ser identificadas a existência de fontes de perigo,

(1)

mecânicos, (2) elétricos, (3) térmicos, (4) ligados à ruído, (5) ligados à vibração,
(6) ligados à radiação, (7) materiais substâncias perigosas, (8) ergonômicos,
(9) associados ao ambiente no qual a máquina é ultilizada, com potencial para
provocar danos em termos de lesão as quais o trabalhador está exposto, dentre
estes trataremos exclusivamente dos perigos mecânicos.
Os riscos sempre estão presentes em diversas escalas, como as rebarbas
resultantes da usinagem da peça que pode causar cortes ou arranhões, a fixação
incorreta da peça, negligência na retirada da chave de fixação das castanhas da
placa do torno, o que gera o arremesso desses objetos, o emprego de avanço de
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corte e rotação impróprios podem ocasionar quebra da ferramenta usada para
usinar, os estilhaços resultantes dessa ação são extremamente perigosos.
A projeção dos cavacos provenientes da operação de usinagem são lançados
em várias direções e podem atigir aos olhos do operador ou de pessoas próximas,
causando cegueira ou ainda atingir outras partes corpo causando cortes e
queimaduras.
Ao usinar o material gera junto a peça a rebarba, e o ato da remoção da
mesma junto a área de corte da ferramenta também é uma operação perigosa onde
o risco de lesões é eminente.
No torno quando o material é usinado, ocorre o aumento da temperatura pelo
atrito, após ser usinada as rebarbas, podem ocasionar queimaduras nos membros.
Por se tratar de uma máquina que contém partes rotativas o uso de roupa
muito frouxas e acessórios como craxás, correntes, anéis, sempre é um risco, a
aproximação a elementos girantes como o conjunto engrenagens de tração sem
proteção, varão e fuso expostos na parte frontal inferior da máquina são
responsáveis pelo risco de agarramento.
Também é presente o perigo de queda de material sobre os pés ao manusear
os mesmos sem cuidado.
A peça girando em alta velocidade presa a placa, com a iluminação refletida
nela pode ocasionar efeito estroboscópio isso pode gerar ilusão ótica que a peça
esteja parada e o operador corre o risco do contato com o mesmo o que lhe causará
o dano, insuficiência no sistema de iluminação no posto de trabalho ocasiona risco
de fadiga visual.
Classificado como risco físico, o ruído ocasionado pela ferramenta em
contato com a peça ou de sistemas operacionais internos da máquina ocasionam a
perda gradativa da audição.
Na usinagem determinadas operações exigem o uso de óleos como
elementos refrigerantes, o contato da pele com estes óleos de corte geram um risco
de contaminação química no corpo do operador que poderão causar alergias e
irritações, bem como a contaminação do ambiente de trabalho com névoas
provenientes do aquecimento dos fluídos de corte.
O espaço físico do posto de trabalho também deve ser preservado, o
pavimento com falhas, buracos, aparas, desorganização e falta de segurança no
espaço de trabalho máquinas muito próximas uma das outras, espaço de trabalho
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com obstruções, localizações de comandos de acionamentos em localização
incorreta são responsáveis por quedas entre outros.
Figura 8 – Zonas de Perigo do Torno

Fonte: (RONE USINAGEM, 2017)

2.2.2 Riscos do Torno Mecânico:

Observando o trabalho do operador foi elencado a combinação da
probabilidade de ocorrência e da consequência de um determinado evento perigoso.
Haja visto que esta máquina exige que sejam feitos vários ajustes manuais
antes e durante a operação de usinagem que são realizados por meio da ação das
mãos do operador e movimento corporal de aproximação e afastamento do torno
este conjunto de ações faz parte dessa atividade.
2.2.2.1 Zona 1 – Placa do torno

Figura 9 – Placa Torno Mecânico

Fonte: (RONE USINAGEM, 2017)
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Nesta zona da máquina onde está localizada a placa que é responsável pela
fixação da peça a ser usinada, ela realiza o movimento de rotação que torna
possível a usinagem do material preso a ela, juntamente com a ação da ferramenta
de corte, em consequência da usinagem acontecer próxima a este elemento ocorre
o lançamento de materiais em torno de sua circunferência, como fragmentos ou
ainda partículas, que por consequência são arremessados por este elemento
rotativo.
O operador é submetido durante toda a jornada de trabalho a este perigo, e
está exposto ao risco pela projeção de materiais resultantes do processo fabril,
como cavacos afiados e quentes que são lançados em várias direções podendo
atingir e lesionar o operador através de cortes e queimaduras.
Por negligência operacional ao prender o material a ser usinado na placa, e o
operador não executar a operação do aperto suficiente das castanhas contra a peça,
ou ainda não retirar da placa a chave usada para fazer esta operação, ao ligar o
torno tanto o material bem como a chave que esta posicionada sobre a placa serão
arremessados contra o operador ou colaborador que estiver próximo a esta região
do torno, podendo ocasionar traumatismo grave.
Devido a placa realizar movimento de rotação como já foi explicado
anteriormente, e haver a necessidade de que o operador fique próximo dessa zona
de perigo, ele pode, por distração realizar algum movimento que o faça tocar nesse
elemento rotativo, isso resultará em que ele seja puxado pelas suas vestes ou algo
que promova a aderência contra esse elemento em movimento causando
esmagamento ou até mesmo amputação de membros superiores, podendo chegar
a óbito, dependendo da gravidade do acidente. Em situação semelhante por vezes o
operador necessita parar o movimento de rotação da máquina para realizar a
conferência dimensional da peça que está sendo usinada, ao fazer este
procedimento o mesmo pode ficar em contato com a placa que está inerte e por
algum movimento involuntário seu, a placa é acionada, e por ele estar em contato
com a superfície dela, certamente vai ocorrer o impacto contra seu corpo causando
sérias lesões, em situação mais grave podendo ser puxado para baixo, o
esmagando contra a estrutura do torno e se a placa girar em sentido contrário pode
lançar o operador sobre o torno, causando multiplas lesões físicas, e dependendo a
amplitude chegando a morte.
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2.2.2.2 Zona 2 – Carro principal, transversal, espera, porta-ferramentas

Figura10 – Carro Principal, Transversal, Espera, Porta Ferramentas

Fonte: (RONE USINAGEM, 2017)

2.2.2.2.1 Carro principal

A torre porta ferramenta está fixada sobre o carro principal do torno. O carro
principal é responsável pelo deslocamento de todo o conjunto no sentido longitudinal
paralelo a peça que está sendo torneada, esse movimento pode ser reproduzido de
maneira automática pelos dispositivos da máquina, ou pela ação manual do
operador por meio de um volante localizado abaixo da torre porta ferramenta, na
altura da cintura do corpo do operador, na parte frontal do torno.
A frente do carro principal, é o ponto operacional de todo torno, é a zona de
permanência do operador, ele fica na maioria do tempo em pé deslocando-se
lentamente no sentido lateral, para fazer o acompanhando o movimento longitudinal
que é exercido pelo carro na execução de uma usinagem. Isso o obriga em
determinados momentos do trabalho, a manter-se em alinhamento frontal atrás da
ferramenta, a qual no processo de retirada do material forma resíduos que são
lançados contra o operador, que por vezes não pode se esquivar, pois precisa ficar
atento para desligar no momento certo o avanço automático do torno para finalizar a
operação.
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Esta postura implica na exposição ao risco de graves queimaduras, haja visto
o atrito da ferramenta para o arranque de material, e como a peça está em
movimento de giro, os cavacos resultantes disso são emitidos fortemente contra o
corpo do operador em grande velocidade e alta temperatura queimando partes
desprotegidas de seu corpo, os primeiros membros a sofrer queimaduras são as
mãos pois são elas que ficam posicionadas mais próximas a zona perigosa para
efetuar o afastamento e recuo da ferramenta no final da etapa.

Figura 11 – Cavacos Gerados na Usinagem

Fonte: (RONE USINAGEM, 2017)

Outro risco o qual o trabalhador dessa máquina está exposto são aos cortes e
arranhões resultantes do lançamento de tais resíduos que possuem formas físicas
variadas, arestas muito afiadas e cortantes, com capacidade de causar lesões
graves como cortes e até a amputação de membros.

Figura 12 - Carro Principal

Fonte: (RONE USINAGEM, 2017)
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2.2.2.2.2 Carro transversal

Sobre o carro longitudinal está fixado por meio de guias o carro transversal,
como o próprio nome sugere desloca-se no sentido oblíquo a peça que está fixa na
placa do torno, esse deslocamento pode acontecer de maneira automática, pelo
engate do mecanismo de avanço do torno ou manualmente com auxilio de um
volante dotado de um manipulo que fica localizado acima do volante do carro
principal.
Nesta condição os riscos que o torneiro mecânico fica exposto são
basicamente as mesmas citadas no item anterior no que tange a queimaduras e
escoriações ocasionadas por cavacos.
O movimento transversal do carro promove o avanço da ferramenta contra a
peça, ao realizar os procedimentos de sangrar e facear, por algumas vezes o
operador deve sair de sua postura inicial e inclinar-se levemente para frente em
direção a peça ficando com sua cabeça exposta próxima a ferramenta, para que
com isso ele tenha uma boa visibilidade ao acompanhar o desenvolvimento da
tarefa.
Se for exercida uma pressão excessiva além dos parâmetros de corte da
ferramenta contra o material, o inserto (pastilha de metal duro) se rompe, isso
projeta estilhaços em todas as direções e como o operador está bem próximo a
essa situação, fatalmente é atingido por estes estilhaços que podem perfurar sua
pele, lesionando gravemente.

Figura 13 – Carro Transversal

Fonte: (RONE USINAGEM, 2017)
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2.2.2.2.3 Carro espera

Apoiado sobre o carro trasversal está o conjunto chamado de espera, fixo
em sua base por dois parafusos, que quando afrouxados pelo operador munido de
uma chave, realiza o movimento de giro sobre seu eixo (pivô), que possibilita usinar
peças em grau quando necessário. Pode deslocar-se no sentido longitudinal e
transversal conforme a posição de sua base, isso acontece guiado por um
barramento, através do movimento giratório de seu fuso e com auxilio de um
pequeno volante montado em sua extremidade atrás da espera, este só pode ser
movimentado manualmente pelo operador pois não dispõe de avanço automático.
Quando for usinada uma peça de maior comprimento que necessite ser fixada
com auxilio do cabeçote móvel, significa que esta peça pode estar ocupando a maior
parte da extenção da máquina, isso propiciará ao operador seu deslocamento em
todo o comprimento do torno.
O carro de espera fica posicionado paralelo a linha da peça e abaixo da linha
de centro do material que está sendo usinado, se for necessário o seu deslocamento
o torneiro só o poderá fazer manualmente, esse procedimento permitirá a
aproximação da mão e do antebraço do operador a peça em movimento, isso o
expõe a um grande risco de através de um movimento feito involuntariamente
acontecer o contato de um dos membros a peça, isso promove o arrastamento do
operador contra a peça que está girando, causando com isso graves lesões como,
esmagamento de partes do corpo entre o torno e a peça, amputação de membros
arrancados pelo movimento rotacional da peça.

Figura 14 – Carro Espera

Fonte: (RONE USINAGEM, 2017)
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2.2.2.2.4 Porta-ferramentas

O porta ferramentas complementa todo o conjunto localizado na parte
superior onde tem como ponto de fixação a superfície do carro de espera, é
centralizado por um eixo, e preso com uma rosca composta por um cabo, o porta
ferramenta superior, também chamado de castelo, tem estrutura com formato
quadrado, em cada face existem canais, que é onde são alojadas e fixadas
simultaneamente quatro ferramentas de corte,

através de três parafusos

encontrados na parte superior de cada alojamento. O aperto é feito de maneira
manual pelo operador que utiliza uma chave própria para esta função.
Este conjunto é responsável pela fixação, câmbio e posicionamento das
ferramentas para realização da usinagem. A operação de troca de ferramentas é
feita manualmente pelo operador conforme a exigência do processo produtivo.
Neste ponto o operador fica exposto ao risco ser lesionado pelas ferramentas
que estão presas no castelo, pois as arestas das mesmas ficam em evidência na
linha frontal na área de movimentação das mãos do torneiro. Ao colocar e retirar as
peças no torno as mãos do operador estão sempre passando próximas as arestas
das ferramentas, o mesmo por distração ou desequilibrio de seu corpo, ou ao fazer
algum movimento brusco nessa área, pode chocar-se contra as

ferramentas,

causando cortes profundos e até mesmo amputação de algum membro.
Ao executar o movimento de câmbio do porta ferramenta também é evidente
o risco de traumatismo dos membros superiores por corte, pois tanto as mãos como
os antebraços são movimentados bem próximos as partes que oferecem o perigo, e
fazendo esta movimentação com a máquina em operação, o operador

pode

esbarrar contra a peça que vai puxá-lo sobre as partes cortantes das ferramentas
podendo ocasionar perfurações nas mãos e braços, amputação bem como multiplas
fraturas. No procedimento de troca das ferramentas, ao afrouxar para retira-la, bem
como ao prendê-las novamente no porta ferramenta, esta mesma situação se faz
presente.
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Figura 15 – Porta Ferramenta (Castelo)

Fonte: (RONE USINAGEM, 2017)

2.2.2.2.5 Zona 3 – Parte traseira do torno mecânico

Figura 16 – Parte Traseira do Torno

Fonte: (RONE USINAGEM, 2017)

Na parte traseira do torno não existe nenhum tipo de barreira que impeça, a
aproximação de pessoas que circulem nas proximidades dessa região.
A estrutura da máquina fica desprotegida em toda sua extenção de 2.200mm
de comprimento.
O risco existente nesta área do torno é o lançamento de cavacos, que por
serem pontiagudos e cortantes ao tocar em partes desprotegidas do corpo podem
causar cortes e queimaduras pela alta temperatura gerada na operação.
Outro risco é a aproximação de pessoas desavisadas a essa região que
podem involuntariamente esbarrar na peça em movimento, e com isso serem
puxadas contra a mesma, isso resultará em lesões graves como fratura de braços,
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mãos, arrancamento de partes do corpo, esmagamento de membros do corpo, e em
condicões mais extremas, a morte do individuo.
2.2.2.2.6 Zona 4 – Parte do fuso e varão

A esta zona está evidênciada a exposição do operador ao risco de
agarramento, o fuso e o varão situados na parte frontal do torno, estão posicionados
abaixo da linha de cintura do operador, como a posição normal de trabalho do
torneiro é em pé, de frente e próximo ao torno quando não encostado ao avental do
carro principal. Esta condição o faz com que seus membros, pernas, fiquem a uma
curta distância tanto do fuso como do varão que estão em movimento giratório.
A vestimenta do operador tocando estas partes em movimento podem ser
puxadas, e poderá enrolar-se sobre as mesmas, que por sua vez pode puxar o
corpo do operador contra estas partes que estão movimento de giro.
O individuo sofre prensamento, esmagamento, fraturas por pressão da roupa
contra seu corpo, escoreações pelo atrito das peças em movimento, poderá
dlilacerar parte de seu corpo e morte por sufucamento.

Figura 17 – Fuso e Varão

Fonte: (RONE USINAGEM, 2017)
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2.2.3 Categoria de Segurança do Torno Mecânico

Após a análise visual do torno levando em conta as informações levantadas
esta máquina será enquadrada nas normas tipo B, segundo NBR 14153 (ABNT,
2013), que é dividida em B1: aspectos particulares

de segurança (distância de

segurança, calor, ruídos), B2: componentes de segurança (botão de emergência).
Tendo em vista os dados levantados essa máquina será considerada na
categoria de segurança 3, quando o comportamento de sistema permite que:

a) ocorrendo defeito isolado, sempre se cumpra a função de segurança;
b) alguns, mas não todos, defeitos sejam dectados;
c) e o acúmulo de defeitos não detectados leva à perda da função de
segurança.

2.2.4 Perigos na Fresadora Ferramenteira
A fresadora ferramenteira é a máquina escolhida para o desenvolvimento do
projeto de adequação a norma regulamentadora 12, do modelo 6kv tendo
deslocamento no eixo x=900 mm, y=420 mm, z=400mm, ISO=40, da marca Sunlike.
A posição de trabalho do operador é frontal ao cabeçote de usinagem, nesse
posto de trabalho o operador está exposto a riscos expressivos.
O lançamento de cavacos resultantes da usinagem da peça apresenta nessa
situação um perigo considerável, expõe o trabalhador ao risco de sofrer
queimaduras e cortes. A fixação incorreta da peça é o risco que temos que
considerar, pois ao ser tocada pela ferramenta pode ser arremessada para direção
do sentido de rotação do cabeçote e acertar o fresador.
Por motivo de esquecimento o operador pode não remover a chave usada
para fixação da ferramenta ao ligar o cabeçote essa chave é lançada pode atingir o
trabalhador. Por imprudência ou mau uso das ferramentas, ocorre a ruptura do
inserto este estilhaço pode atingir diretamente o operador. Também o uso
inadequado da máquina expõe o operador ao risco como exemplo posso citar: o
fresamento de peças com dimensões não suportadas pela máquina. O acesso direto
a ferramenta de usinagem gera o risco de ferimento pelas arestas pontiagudas das
ferramentas. O contato com cavaco resultante da usinagem pode atingir membros
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superiores, risco grave pela projeção em direção aos olhos, partes desprotegidas do
corpo ou a necessidade da remoção do cavaco junto da área de corte.
O contato da ferramenta com a peça no processo de usinagem, gera o
aquecimento da mesma, o operador na necessidade de troca dessa ferramenta ao
toca-la sofrerá queimaduras. Quando da utilização de roupa larga e acessórios pode
ocorrer arrastamento do operador contra a fresa causando sérias lesões.
Não pode ser descartado o risco de queda de material sobre os pés ao fazer
a movimentação de peças de um peso maior.
O ruído provocado pela usinagem da peça é um fator que é considerável e
presente neste processo de usinagem.
Pela alta rotação da ferramenta e o contato da luz contra a peça causa a
ilusão de que a peça esta sem movimento conhecido como efeito estroboscópio,
isso leva o operador a tocar na ferramenta o que promoverá cortes e até amputação
de membros.
Classificado como risco físico o ruído ocasionado pela ferramenta em contato
com a peça ou de sistemas operacionais internos da máquina ocasionam a perda
gradativa da audição.
Na usinagem determinadas operações exigem o uso de óleos como
elementos refrigerantes, o contato da pele com estes óleos de corte gera um risco
de contaminação química no corpo do operador que poderão causar risco de
alergias e irritações, bem como a contaminação do ambiente de trabalho com
névoas provenientes do aquecimento dos fluidos de corte.
A espaço físico do posto de trabalho também deve ser preservado o
pavimento com falhas, buracos, aparas, desorganização e falta de segurança no
espaço de trabalho máquinas muito próximas uma das outras.

47

Figura 18 – Zona de Perigo da Fresa

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR, 2018)

2.2.4.1 Categoria de segurança da fresadora ferramenteira
Após a avaliação feita “in loco” e feito a coleta e análise de todos os dados da
maneira que são executados os trabalhos com a fresadora ferramenteira 6Kv para
aplicar um conceito ideal de proteção e contemplando os itens regidos de acordo
com as normas aplicáveis é considerada no mínimo categoria 3, conforme ABNT
NBR 14009 (ABNT,1998) e de acordo com a NBR 14153 (ABNT,1998). A categoria
de segurança é definida conforme item 12.39 da NR 12 de 17 de dezembro de 2010.
Considerando estas informações levantadas esta máquina será enquadrada
seguindo o descrito na NBR 14153 (ABNT, 1998), nas normas tipo B (Normas
Gerais de Segurança) que é dividida em B1: aspectos particulares de segurança
(distância de segurança, calor, ruídos), B2: componentes de segurança (botão de
emergência).
Quanto o comportamento de sistema permite que:

a) ocorrendo defeito isolado, sempre se cumpra a função de segurança;
b) alguns, mas não todos, defeitos sejam dectados;
c) e o acumulo de defeitos não dectectados leva à perda da função de
segurança.
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2.3 APRESENTAÇÃO ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS
2.3.1 Medidas de Prevenção no Torno Mecânico

Adequar o torno mecânico com sistemas de proteção:
Projetar proteção móvel articulada na zona 1, e do carro principal longitudinal
na zona 2, adquirir proteção tipo sanfona na zona 3 que compreende a zona do
varão e do fuso.
Todas as partes giratórias de transmisão como engrenagens, correias, polias
devem estar dotadas de protetores fixos de boa resistência.
É imprescindível que os comandos da máquina estejam acessiveis de modo
que o operador os identifique, diferencie e alcance com facilidade.
O torno precisa ter sistema de aterramento, proteger os circuitos elétricos com
disjuntores, proteger cabos elétricos contra cortes provocados por rebarbas ou
ferramentas.
A máquina deve ter sistema de iluminação integrada e a iluminação do
ambiente deve ser adequada ao local de trabalho.
Observar se houver necessidade deve ser instalado dispositivos de aspiração
de névoas, poeiras ou partículas.
Deve ser estabelecido procedimentos de trabalho para que sejam realizados
de maneira segura, e treinar o operador para observar e cumprir as regras de
segurança tais como: organização do local de trabalho, limpeza e lubrificação da
máquina e o uso de EPI.

2.3.1.1 Proteção da zona de risco – 1 (placa)

Para este ponto foi projetada uma proteção do tipo móvel articulada, a qual
está posicionada exatamente sobre a placa cobrindo todo seu comprimento, tem um
ponto de fixação na estrutura do torno localizado na parte superior atrás da placa na
face lateral, no sentido paralelo ao eixo árvore da caixa de engrenagem.
Nessa estrutura está fixada uma haste cilindrica que serve de sustentação da
proteção propriamente dita, a haste é fixa por mancais, os quais possibilitam que
seja realizado o movimento de articulação da proteção deixando a região com o
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acesso liberado ao operador. Esta proteção é totalmente projetada em aço, que a
torna resistente contra possíveis impactos e contribui para uma longa vida útil.
Tem finalidade quando ativada por ficar sobre a placa, impedir a projeção de
cavacos ou qualquer outro objeto contra o operador, evitando também o
agarramento e arrastamento, provenientes do movimento rotacional da placa.
Dotado de um dispositivo de intertravamento, não havendo a parada total do
movimento de giro da placa não ocorre a liberação da trava, que torna possível a
abertura da proteção, conforme Norma NBR NM 273 (ABNT, 2002), e itens 12.38 a
12.55 da NR 12 (2010) que garante a segurança do sistema.

Figura 19 – Projeto da Proteção Movel da Placa

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR, 2018)

2.3.1.2 Proteção da zona de risco - 2 (carro e porta ferramentas)

Nesta parte da máquina foi projetada uma estrutura para ser fixada junto a
base do carro longitudinal, isso porque todo esse conjunto movimenta-se sobre o
torno, sendo assim obrigatoriamente a proteção também se movimentará.
A estrutura da proteção será rígida em aço, projetada para ser fixa com
parafusos na face da parte traseira do carro longitudinal, ela vai ficar a uma altura de
500mm da base do carro, protegento-o em toda sua extenção na largura e
comprimento.
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A parte da estrutura do anteparo é composta por perfis de metalão quadrado
tendo as medidas de 40mm x 40mm x 2,5mm de parede, sendo colocado para
sustentação da proteção, também são utilizadas chapas de aço 1020 com
espessura 2,5mm que farão o fechamento superior e o frontal, estas são divididas
em duas partes. Para uni-las, é utilizado duas dobradiças reforçadas pivotantes, a
finalidade dessa articulação é permitir o operador a ter acesso ao porta ferramenta
quando necessário.
A proteção é vazada no centro

para que possibilite que seja colocado

chapas em acrílico de espessura 2mm resistente a impactos, esta abertura tem por
objetivo deixar visível a região do porta ferramentas para que o operador tenha
condição de observar a usinagem de forma segura.

Figura 20 – Lista de Material para Proteção do Carro Principal

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR, 2018)
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Figura 21 – Proteção Articulada do Carro Principal e Porta Ferramentas

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR, 2018)

2.3.1.3 Proteção da zona de risco - 3 (parte traseira)

Nesta zona de perigo foi projetada uma proteção fixa conforme recomenda o
anexo 1 da NR 12 a qual fica em toda a extenção do comprimento do torno na parte
traseira, fabricada em chapa de aço 1020, espessura 3mm fixada em uma
extremidade na estrutura do torno e na outra extremidade fixa em um tubo quadrado
preso com parafusos.
Esta proteção tem objetivo de impedir o acesso de qualquer pessoa a esta
zona de perigo, neutralizando totalmente a exposição do operador e das pessoas
próximas.
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Figura 22 – Proteção Fixa Atrás do Torno

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR, 2018)
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2.3.1.4 Proteção da zona de risco - 4 (fuso e varão)

Para neutralizar o risco dessa zona de perigo foi projetado o uso de uma
proteção tipo sanfonada que é específica para esta aplicação. Este dispositivo de
segurança é fornecido por uma empresa especializada na fabricação desse tipo de
proteção, o projeto é encaminhado a empresa e contempla todas as medidas
dimensionais para sua execução.
O protetor sanfonado age como uma barreira protetora impedindo o acesso a
zona do perigo construída em kevlar e fixada nas extremidades com flanges com
chapa 1020 por meio de parafusos. Este anteparo possibilita o deslocamento do
carro principal em toda extensão do torno sem restrição e o que é mais importante
que em todo o tempo as partes perigosas estarão isoladas eliminando por completo
o risco de acidentes.

Figura 23 – Proteção Sanfonada

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR, 2018)
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2.3.2 Medidas de Prevenção na Fresadora Ferramenteira

Para neutralizar a exposição do operador ao risco e devido à máquina realizar
deslocamento em todo seu curso longitudinal e transversal e também no eixo “Z”, se
torna necessário o enclausuramento de toda a extensão da mesa da fresa e a uma
altura que quando a mesa esteja toda abaixada a ferramenta ainda fique protegida.
Devido a estas características é necessário que este anteparo não neutralize
o campo de visão do operador em relação à peça que está sendo usinada, por isso
é empregado em maior parte de seu projeto material transparente. Também compõe
este projeto perfil “U” 2 mm x 25 mm, chapas 3 mm e acrílico de espessura 3 mm.
A proteção dessa zona é feito por enclausuramento da área de usinagem com
acesso frontal por meio de duas portas de correr, sendo partes móveis como
dispositivo elétrico de segurança, é composto por um interruptor de posição duplo
canal de ação positiva, conforme NBR NM 273 (ABNT, 2002) e itens 12.38 a 12.55
da NR 12 de 17 de dezembro de 2010, monitorado por relé de segurança duplo
canal, que garante o desligamento da fresadora em caso de abertura da proteção.
Em caso de acionamento da parada de emergência, existe a necessidade de
destravar a botoeira e acionar o botão de RESET da Fresadora Ferramenteira.
Somente após esta operação é possível religar, conforme item 4.1.11 da NBR 13759
(ABNT,1996), e item 12.63 da NR 12 de 17 de dezembro de 2010. O botão de
parada de emergência possui grau de proteção IP 55 e está posicionado de forma a
permitir fácil acesso, sem riscos e possui a cor vermelha com uma superfície
posterior ao mesmo na cor amarela.
Também possui em sua estrutura e circuitos interligados através um condutor
que deverá ser aterrado conforme NR 10 (2013), NBR 5410 (ABNT, 2010), conforme
itens 12.14 e 12.15 da NR 12 de 17 de dezembro de 2010. A chave geral da
máquina possui sistema de bloqueio (lock-out), conforme itens 10.5, 10.10.1b e
glossário item 12 da NR 10 (2013). Este sistema possibilita bloquear a chave com
cadeado isolando a fonte de energia, garantindo que a máquina não será ligada
durante a manutenção.
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Figura 24 – Medidas da Proteção da Zona de Perigo da Fresa

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR, 2018)
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Figura 25 – Lista de Materias para Proteção da Fresa

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR, 2018)
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Figura 26 – Proteção da Fresa Ferramenteira

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR, 2018)

2.3.3 Botão de Emergência

Haja vista a necessidade em alguma situação extrema de perigo ou a
exposição súbita a uma risco se faz necessário à existência nas máquinas do botão
de emergência.
O dispositivo de parada de emergência deve estar localizado em cada
estação de controle do operador e em outros locais onde o início de uma parada de
emergência pode ser necessário.
O botão de parada de emergência deve ser instalado onde o operador possa
ver e ter acesso facilitado e que o operador possa acioná-lo sem a exposição a
perigos.
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Esta função de parada de emergência deve ter prioridade sobre todas as
outras funções e funcionamento de qualquer modo.
O dispositivo de parada de emergência (botoeira cogumelo com trava)
funciona com sistema interno de duplo canal com ruptura positiva, que garante a
efetividade da parada no caso de necessidade de parada de emergência.
Em caso de acionamento da parada de emergência, existe a necessidade de
destravar a botoeira e acionar o botão de RESET depois de feita esta manobra é
possível religar, conforme estabelece a norma. O botão de parada de emergência
adotado é provido de grau de proteção IP 55.
Neste projeto foram readequados os botões de emergência já existentes,
como no caso do torno mecânico e da fresadora ferramenteira.
Sendo ele um dos dispositivos mais comuns e importantes para acionar
paradas de emergência e sinalizar situações perigosas em painéis de máquinas e
equipamentos. Porém, se este dispositivo não estiver montado adequadamente, sua
função será comprometida e poderá colocar usuários em risco.

Figura 28 – Botão de Emergência

Fonte: (ANDELI, 2015)
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3 CONCLUSÃO

Na realização desta pesquisa, tema do projeto de conclusão de curso, obtive
um amplo conhecimento sobre a Norma Regulamentadora -12 a qual norteia todo
este projeto.
Este trabalho tem por objetivo, a neutralização da exposição dos operadores
aos riscos existentes nestas máquinas isso é possível devido a propósito
estabelecido de reconhecer as zonas de perigo do torno mecânico e da fresa e
também a elaboração de medidas para sua neutralização.
Após feito o levantamento e o reconhecimento de todos os riscos, é dado
início o projeto das proteções, para cada uma das situações em específico, no torno
é necessário que tenha proteção do tipo fixa e proteções do tipo móveis compostas
com intertravamento elétrico em determinadas áreas com julga necessário a norma.
No que compreende a fresadora ferramenteira coube fazer o projeto de uma
proteção fixa usando a própria mesa da máquina como ponto de apoio, é constituída
por duas portas que se abrem e permitem o acesso do operador quando liberado,
por ação de um dispositivo de intertravamento elétrico interligado.
Todos os materiais elencados aqui que compõe estes dispositivos de
segurança são comercialmente encontrados sem dificuldade.
Este projeto visa ainda a neutralização do perigo pela ação do dispositivo de
parada de emergência que é um item comum em todas as máquinas que compõe
esta situação de adequação.
Esta ação tem importante contribuição social, pois preservando a integridade
física e moral dos trabalhadores, diminui-se consideravelmente os encargos sociais
gerados pelos acidentes de trabalho.
Com este estudo de como aplicar as normas, através das proteções para as
máquinas, que apresentei em minha pesquisa, o risco de acidente fica neutralizado,
proporcionando uma segurança ao colaborador, bem como, um amparo legal a
empresa, este projeto foi realizado na empresa Rone Usinagem e Equipamentos
Ltda.
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