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largura miniMa de 1,00 M (um metro),
sentado o pátamar as dimensões ' minimaí
de 1,00, ms LAO m- (um tetro X um metro)
e a altura máxima, em relação ao solo, de
2,25 m- (dois 'metros é vinte e Cinco centi
metros).
:
*
C') IDévéri: serSUrdadaProPirç'ãóCOn4nierite
• entre ()Piso e o -eSpe1WO dOà . degiaMs, não
podendo o espelho ter albite superior a
(quinsexentimetros),. nem o= "piá°
:'.:largura inferlora 0,25 m (vinte e cinco
oentimetroe),

t) A
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—
vistoriados' e limpos,00nstantemente„ para que haja eliminação -dos
riscos provenientes- de graxas, óleos e outras substâncias, sue os
tornem escorregadios-.

As áreas de circulação e os- ~aços. em- tórno
das máquinas e equipeMentos deverão ser ,de
tal amplitude4Lientetérial'i u.OS'trabeihadores e Os transportado,.
tes tééeniSadóS p4:1aSeaV =móVitentar:Se'èóm Segurança.
12.1.3.
Entre Partes mOveis e máquinas e equiparnén"tõ
Verã existir unia faixa livre, de, no , ti.,
nito;1,30#1
filetró'è ;trinta 'Oentitetroa4
12.1,2.

12.1.4.
Deverá Ser reforçada,, lateral é verticel,
mente, por meio de estrutura metálica ou
de madeira eple assegure stiaestabilidade.
e) -Deverá polsuir., lateralmente,
corrimão
OU guarde-corpo na altura, de 1-0 00 m (um
metro). 4satoda a extensão,
f) BerfeitenCoondiçõeS de estbalidade é
Ogurança, sendo substituida imedia
taaentea que apresente qualquer de
0: Pitodo.areigía deverá ser Constitui
dodemateriai nãO escorregadio, sem aí.
persaa,: , utilimando =se,_de , preferincia, o. mastigue asfãltico,
ihant ide em perfeito estado de oPPPervaÇão.
-Deva ser enfitado ó transporte manual de
'sacos em pisoe escorregadios. OU molha--'
doe:

A.Seprese-deVerk, providenciar -Cobertura
apropriada dos locais de carga e descer
sa da laçaria.
11.1. ,

Além dá distãncia minita de separação dei'mã,
quinas deverão eXistir 'áreas reservadas para
corredores e armazenamento -de materiais:, devidamente demarcadas
com faixa nas córes indicadas pela. Norma BegUlamentadora (NR 25-).,
12:1.54

Cada'írea , deitrabalho situada em torno - de
máquina ou' 'equipamento, deverá ser- adequada,
.ao tipo de operação e-à classe da 'máquina Ou equipamento a que.
atenda.
AS vias principais de circulação, no inte,,
riór, dos locais de trabalho i, e as que tonciu,zwa às saldas deverão: ter, no minimo, 1,20m Num tetro e Vinte.cen,
titetrosl de largUra, devidamente' demarcadas é- mentidas permanen,,
temente desobstruidas."
12.1,8.
permitam. ecesso
execnter.
12:2.

A:rtagenaMente. de: Materiais.

Nortes de segurança para disPositivOs deado.,
naMento, partida-e parada de máquinaSe equi
As máquinas' e equipamentos deverão térdiispo
altivo de acionamento e parada 'localizado

rã exCedera Capacidade de carga calada

modo que:
O material-arab:senado deverá ser dispos

á) seja acionado ('ligado e deel.igadO) ' pelo *,
operedornasue posição' de; trabelho;

to de forma_a evitar e obstrução de por
tas, equipamentos contrainceladio,saidae de- emergénciamtc.

b) não se localire et zona perigosa
na ou equrpetento;

Material eápilhadadeverã ficar afasta
do daà estruturas laterais do prédio
uma diatinCiade pelo menos 50 (Cinquenta) centímetros.
11.3-41.

As mágOinati é. os equipamentos -de grande ,di
Sensões deverão ter escadas e passadiços que'
SUsaguro aos. pontos em que haja tarefas -

pementos.

O peso- doJeateriel armazenado não. pode
da-para-ópiso.

A distância minimai entre máquinas e' de 0,80t(oitenta centímetros):

Máqui

c) possa ser desligado ou parado em caso de
eftergencia„por outra pessoa que- não seja
o operador;

A disposição da carga não deverá difí
matar o.trànsito„ a iluminação, o aces

_d)opossaser_acionado,involunteriamente,
pelo operador, ou de qualquer outra. for •
má:acidental;
e) nãO intródOzariscos adidionalS.1

so es.::saldas- da esergencia...
0 .arsazeriamento. deverá obedecer aos requi

Oitos de Segurança. especiais a. cada, tipo
. de material.
-Brasília, 8 de junho de. 1918
Roberto -RaphaeI Weber:
Subsecretário
ME 12 - MAQUINAS E. EQUIPAMENTOS

12.1.

Instalações e Áreas de Trabalho.

12.1.1.

Os pisos dft.s.lócáis de trabalho onde se instalam máquinas e equipamentos .deverão -ser

As máquinas e-equipamentoa de acionamento re..,
petitiVo„-que não tenhamproteção adequada,
oferecendo risoo ao' operador, deverão ter , dispositivoS apropria:
dos de segurança para o seu. acionamento.
12.2,3.

At máquinas e equipementós queutilizarem
energia elétrica, fornecida por fonte exter
na, deverão possuir cnave serei, em. local de fácil ecesso, e econ . dicionadà em caixas_ que , eVitemo-seu acionamento ecidentál e •pro- teias- as suas- partes energiradaa.
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O aCionameáto sinUltãneó de um conjunto - de
Mcluinas ou de uma mãquina ide grande dimen
são, por um Uniep comando, devera ser precedido de um sinal de
alarme,

12:6.

Da manutenção e operação.

12.6 .1 .

-Os reparos., limpete.-ajugtes e inspeção- só
mente poderão ser executados- com .aot mãqui-

nasparadás,.,selvose õ Movi-merito for indispensivel -d real/seção
'4O, ajuste ou ' dá inspeção.
-

AS citadas- tranSni g gões, de força quando esti
verem a- , uma altura superior a 2,5
metros
metros e cinquenta centimetros) poderão estar expostas:. .

_

- .Os.reparcas,-mánbtenção.-e-inspeçãOf,eomente
poderão :sê; executados- por pessoas-

mente credenciadas pela empresa.

. As mi-quitas e- equipamentos que ofereçam ris
co. de ruptura das .soas partes, projeção. de
-,peças-Ou ;partes destas, devee ter ce Seus movimentos, alternados
-ou gotatiVes, protegidos.
-

julho de 1978 ál

Para o cumprimento de disposto no item anterior; o Delegado Regional do- Trabalho• ob
servar4 processo idêntico ao da Norma Regulamentadora (NR 3).

As. Miquinas.,e_equiporper,toe,deverão_ter suas,
tranSmiSsões de força,enOlauturadas
dia sua estrutura, ou devidamente protegidas.
' 12,

_

12.5.2.

Normas sobre preteção de máquinas e equipa,
nentos

12,3

(Suplemento)

As máquinas e- equipamentos deverãiá . sofrer
manutenção • inspeção Com, a periodicidade
fornecida pelo fabricante, e OU de acordo 'com as mornas vigentes
12.6.3.

no pais.

- '

As. mjquirias e equipamentos que no seu proces
ao de trabalho ou: ~Viço, lançarem partlCu
, lgg 410a Material,_ deverão ter proteção,. para que -essas partIciálas
-49 015~~ riS00. '

12.6.4.

risadas.

AS 111#quinas ç equipamentos que utilizarem -ou
:gerarem energia elétrica deverão ser aterra
• ''''Oui'eletricaMente, , qUando previsto ma Norma Regtgarkerítadora
(N8

J.2. 3, 5.

Nas 1i'OSS,44,.tiaba).ho de máquinas deverão
permaneCé;,áPenas o operador e peeseeS sate

:

12.6.5.

•

. •
- • •

Os operatin;ei ou enearregadOs nãO'Pederão
Ovimente.
Se afagte¡Aa4 OãqUin

Nas paiíà244,. iempOr40Aist ou prolonqidae os
operadóéW•deVerão- -COloCar contrai-40 em po
sição -neutras, freios apliefflog.:,, • medidas outras comr-e'.finalide
de de eliminar- riscOs -prOvedienteSdie deslOcementoo verticais cai
,
horizOntals-perigosos.
12.6.8.

Os meteriais-ai serem empregados nos proieto
:„ 12- 3- 6
Ser guficienteMente resistentes, de fonte a oferecer
• ree-deverao
'proteção efetiva.
Os protetores deverão per ganecer figados;fir
semente, a maquina, equipamento, piso ou qual
quer outra parte fixa, por meio cie dispositivos que, em cas_o
de necessidade, permitam uma retirada e- -recolocação imediatos.

-Os protetores reMoviveis só poderão ser reti
rados para execução de limpeza, lubrificação,
reparações e ajustes, ao fim dos quais deverão ser, obrigatoria
tente, recolocados.

•

Assentes ç mesas.

12.4.1..

Para os trabalhos congnu ge ou prensas e ,ou
tras mãquinas -e equipamentos onde o operador

puder-trabalhar sentado, deverão, ser- fornecidas banquetas reforça
das e- çonfortãveit, -de altura . ajustjvel.

As- -meses,para colocação de peças que estejam
sendo- executadas, assim gomo o ponto de ope
ração . das- prengas e outras mdcpainas- equipamentos deverão estar
ta altura e posição- adequadas, -a finde evitar fadiga ao operador.
12.4.2-..

t

de, ,motoreW'egtecio
:E proil4di--,a:lnittalação
.
,
nãrict de combustão interna em Ingeree.fechados ou insuficientemente VentiladoS.
. .
Brasil:IS. •

12.

12.4.

4

-de. junho de. 1978

Roberto -Raphael _Weber
Subsecretãrio

Nà 13 - VASOS SOR PRESSÃO
13.1.

Disposições Gerais

Os equipamentos e recipientes em geral, que
operem-sob pressãO,deverão dispor- de Wilvu
las e outros dispositivos de .segurança que evitem sela ultrapassa
da a pressão máxima de trabalho permitida, (P.14-.T.P.).
equipasentoe referidos no item 13.1.1. de .
Verão ser instalados em locais. que Ofereçam
-boas condições de ventilação e temperatura,
.
13 J. .2 .

Os projette ;de instalação .de. caldeiras, for
moe e recipientes ',sob .pressão, deverão ter
submetidos ã apreciaçã-o- prévia-do ,Orgão tegional-competente-cm
teria aé segurança. dó trabalho.

13.1. 3.
_As nesas:.deverão estar Idealizadas de_ forma
A evitar a-necesaidade de :o -operador -colocar
as. peças em trabalho sobre e mesa-da :mêquina„
12.5.

13.2.
Fabricação, importação, venda e locação de
mãquinaa e equipamentos.

Normas de-Segurança para instalação e inspe
ção de caldeiras estaCionãrias A vapor.

Caldeira estacionãria a vapor, para a.dispos
tó mesta .Norma Megulamentadota, # todo é qual
quer equipamento lisó idestinado-a produzir Vapor c1: 1 ãgua rsób preá
são . superior à atmosférica, utiliandó qualquer fonte, externa-de
13.2.1.

12,5,1.

f proibida u fabricação, á importação, a ven
da, a locação e o uso de Mquinas e equipa
nentó$ -que tão atendani. As disposições contidas- nos Itens 12,2. e
12.3.

calor.

:•••••

