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Bom Dia e Bem Vindos!!!
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O que você quer 

levar desse curso? 



3+4=7

5-2=3

3x3=8

10/2=5

Vamos fazer contas???



Capacitar  os  empregados  a  realizarem,  de  forma  

segura  e  preventiva,  as atividades  nos  sistemas  de  

saneamento  ambiental  envolvam  operações  de 

máquinas, equipamentos e componentes pressurizados e 

pressurizadores; Proporcionar  a  aquisição  de  

conhecimentos  de  técnicas  que  garantam  a segurança 

e saúde dos empregados envolvidos  no  planejamento e 

execução  de atividades  em sistemas de saneamento 

ambiental  com operação de  máquinas  e equipamentos  

pressurizados e pressurizadores ; Orientar  quanto  aos  

riscos  existentes  na operacionalização  das  máquinas, 

equipamentos  do  curso,  visando  evitar  a  ocorrência  

de  acidentes  e  doenças  do trabalho,  cuja  causa  

preponderante  seja  a  falta  de  informação  para  a  

operação segura e preventiva quanto aos riscos da 

atividade. Atender  a  Norma  Regulamentadora  NR12  

em  vigor,  Procedimentos Operacionais e Empresariais 

Sabesp e a legislação  vigente.

Qual é o nosso objetivo?



A 

Evolução 

do 

Trabalho



Mas...de 

onde 

surgiu o 

trabalho?



Paraíso





Homem das Cavernas



Caça



Agricultura



As primeiras ferramentas



Hesíodo
fim do século VIII a.C..

”A luta e a 

conquista 

deveriam fundar-

se na justiça e 

no trabalho”



Deuses Gregos



Deuses Gregos

•Zeus - deus de todos os deuses, senhor do Céu.

Afrodite - deusa do amor, sexo e beleza.

Poseidon - deus dos mares

Hades - deus das almas dos mortos, dos 

cemitérios e do subterrâneo.

Hera - deusa dos casamentos e da maternidade.

Apolo - deus da luz e das obras de artes.

Artemis - deusa da caça.

Ares - divindade da guerra.

Atena - deusa da sabedoria e da serenidade. 

Protetora da cidade de Atenas.

Cronos - deus da agricultura que também 

simbolizava o tempo.

Hermes - divindade que representava o comércio 

e as comunicações.

Hefesto - divindade do fogo e do trabalho.





Deuses Gregos e Romanos

Éolo (Ventos) 

Deus dos Ventos

Poseidon (Netuno)

Deus dos Águas



No feudalismo



Existia 

Segurança no 

Trabalho a 150 

anos atrás?





1712

Thomas Newcomen



1712



1763 James Watt





Qual o primeiro 

país a libertar os 

escravos?



Inglaterra

1772



Colonização



Revolução Francesa

1789



LIBERDADE

IGUALDADE 

FRATERNIDADE

1789





No Brasil a Abolição dos escravos

Princesa Isabel: 

assinou a Lei 

Áurea em 13 de 

maio de 1888
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CONSOLIDAÇÕES

LEIS

TRABALHISTAS



1° DE MAIO DE 

1943

PELO ENTÃO 

PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA 

GETÚLIO 

VARGAS.



DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

TÍTULO I

INTRODUÇÃO - artigos 1 a 12

TÍTULO II

DAS NORMAS GERAIS DE TUTELA DO TRABALHO - artigos 13 a 223

CAPÍTULO I

DA IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL

SEÇÃO I - DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEÇÃO II - DA EMISSÃO DA CARTEIRA

SEÇÃO III - DA ENTREGA DAS CARTEIRAS DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEÇÃO IV - DAS ANOTAÇÕES

SEÇÃO V - DAS RECLAMAÇÕES POR FALTA OU RECUSA DE ANOTAÇÃO

SEÇÃO VI - DO VALOR DAS ANOTAÇÕES

SEÇÃO VII - DOS LIVROS DE REGISTRO DE EMPREGADOS

SEÇÃO VIII - DAS PENALIDADES



CAPÍTULO II

DA DURAÇÃO DO TRABALHO

SEÇÃO I - DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

SEÇÃO II - DA JORNADA DE TRABALHO

SEÇÃO III - DOS PERÍODOS DE DESCANSO

SEÇÃO IV - DO TRABALHO NOTURNO

SEÇÃO V - DO QUADRO DE HORÁRIO

SEÇÃO VI - DAS PENALIDADES

CAPÍTULO III

DO SALÁRIO MÍNIMO

SEÇÃO I - DO CONCEITO

SEÇÃO II - DAS REGIÕES, ZONAS E SUBZONAS

SEÇÃO III - DA CONSTITUIÇÃO DAS COMISSÕES

SEÇÃO IV - DAS ATRIBUIÇÕES DAS COMISSÕES DE SALÁRIO 

MÍNIMO

SEÇÃO V - DA FIXAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO

SEÇÃO VI - DISPOSIÇÕES GERAIS



CAPÍTULO IV

DAS FÉRIAS ANUAIS

SEÇÃO I - DO DIREITO A FÉRIAS E DA SUA 

DURAÇÃO

SEÇÃO II - DA CONCESSÃO E DA ÉPOCA DAS 

FÉRIAS

SEÇÃO III - DAS FÉRIAS COLETIVAS

SEÇÃO IV - DA REMUNERAÇÃO E DO ABONO DE 

FÉRIAS

SEÇÃO V - DOS EFEITOS DA CESSAÇÃO DO 

CONTRATO DE TRABALHO

SEÇÃO VI - DO INÍCIO DA PRESCRIÇÃO

SEÇÃO VII - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

SEÇÃO VIII - DAS PENALIDADES



Em que 

década  

aconteceu o 

“Milagre 

Econômico 

Brasileiro”?



Década de 70



E qual a indústria que matava na 

época e ainda mata e acidenta 

mais trabalhadores?
Metalúrgica?

Petroquímica?

Química?

Alimentícia?

Logística?

QUAL?



Usina de Itaipu

Oficialmente, foram 

132 os barrageiros

mortos no canteiro 

que chegou a 

reunir 40 mil 

operários.

A indústria da Construção Civil

1974



Rodovia dos Imigrantes

7 trabalhadores 

mortos



E qual a 2ª. maior causa de 

Acidentes?



LEI 6.514

DE 22 DE DEZEMBRO 1.977

PELO ENTÃO PRESIDENTE 

DA REPÚBLICA ERNESTO 

GEISEL





C.L.T

CONSOLIDAÇÕES DAS 

LEIS TRABALHISTAS

CAPÍTULO V



CAPÍTULO V

DA SEGURANÇA E DA MEDICINA DO TRABALHO

SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

SEÇÃO II - DA INSPEÇÃO PRÉVIA E DO EMBARGO OU INTERDIÇÃO

SEÇÃO III - DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DE MEDICINA DO TRABALHO NAS EMPRESAS

SEÇÃO IV - DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

SEÇÃO V - DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE MEDICINA DO TRABALHO

SEÇÃO VI - DAS EDIFICAÇÕES

SEÇÃO VII - DA ILUMINAÇÃO

SEÇÃO VIII - DO CONFORTO TÉRMICO

SEÇÃO IX - DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SEÇÃO X - DA MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS

SEÇÃO XI - DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEÇÃO XII - DAS CALDEIRAS, FORNOS E RECIPIENTES SOB PRESSÃO

SEÇÃO XIII - DAS ATIVIDADES INSALUBRES OU PERIGOSAS

SEÇÃO XIV - DA PREVENÇÃO DA FADIGA

SEÇÃO XV - DAS OUTRAS MEDIDAS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO

SEÇÃO XVI - DAS PENALIDADES



NR´S

37 NORMAS 

REGULAMENTADORAS

PORTARIA 3.214/78



Qual a diferença 

entre Norma, Lei e 

Norma 

Regulamentadora?









Qual é a lei mais exigente?

Federal?
Estadual?
Municipal?

Da empresa?
Outra? QUAL?



Norma Regulamentadora Nº 01 - Disposições Gerais

Norma Regulamentadora Nº 02 - Inspeção Prévia

Norma Regulamentadora Nº 03 - Embargo ou Interdição

Norma Regulamentadora Nº 04 -

Serviços Especializados em Eng. de Segurança e em 

Medicina do Trabalho

Norma Regulamentadora Nº 05 -

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

Norma Regulamentadora Nº 06 -

Equipamentos de Proteção Individual – EPI

Resumo das NR´s



Norma Regulamentadora Nº 07 -

Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional

Norma Regulamentadora Nº 08 - Edificações

Norma Regulamentadora Nº 09 -

Programas de Prevenção de Riscos Ambientais

Norma Regulamentadora Nº 10 -

Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

Norma Regulamentadora Nº 11-

Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio 

de Materiais



Norma Regulamentadora Nº 11 Anexo I -

Regulamento Técnico de Procedimentos para 

Movimentação, Armazenagem e Manuseio de 

Chapas de Mármore, Granito e outras Rochas

Norma Regulamentadora Nº 12 - Máquinas e 

Equipamentos

Norma Regulamentadora Nº 13 - Caldeiras e 

Vasos de Pressão

Norma Regulamentadora Nº 14 – Fornos

Norma Regulamentadora Nº 15 - Atividades e 

Operações Insalubres

Norma Regulamentadora Nº 16 - Atividades e 

Operações Perigosas



Norma Regulamentadora Nº 17 - Ergonomia

Norma Regulamentadora Nº 17 Anexo I - Trabalho dos 

Operadores de Checkouts

Norma Regulamentadora Nº 17 Anexo II - Trabalho em 

Teleatendimento / Telemarketing 

Norma Regulamentadora Nº 18

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção

Norma Regulamentadora Nº 19 - Explosivos

Norma Regulamentadora Nº 19 Anexo I - Segurança e 

Saúde na Indústria de Fogos de Artifício e outros Artefatos 

Pirotécnicos



Norma Regulamentadora Nº 20 - Líquidos Combustíveis e 

Inflamáveis

Norma Regulamentadora Nº 21 - Trabalho a Céu Aberto

Norma Regulamentadora Nº 22 –

Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração

Norma Regulamentadora Nº 23 - Proteção Contra Incêndios

Norma Regulamentadora Nº 24

Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho

Norma Regulamentadora Nº 25 - Resíduos Industriais



Norma Regulamentadora Nº 26 - Sinalização de 

Segurança 

Norma Regulamentadora Nº 27- Revogada pela 

Portaria GM n.º 262, 29/05/2008 - Registro 

Profissional do Técnico de Segurança do 

Trabalho no MTB

Norma Regulamentadora Nº 28 – Fiscalização e 

Penalidades

Norma Regulamentadora Nº 29 - Norma 

Regulamentadora de Segurança e Saúde no 

Trabalho Portuário



Norma Regulamentadora Nº 30 - Norma 

Regulamentadora de Segurança e 

Saúde no Trabalho Aquaviário

Norma Regulamentadora Nº 30 - Anexo I 

- Pesca Comercial e Industrial 

Norma Regulamentadora Nº 31 -

Norma Regulamentadora de Segurança 

e Saúde no Trabalho na Agricultura, 

Pecuária Silvicultura, Exploração 

Florestal e Aquicultura

Norma Regulamentadora Nº 32 -

Segurança e Saúde no Trabalho em 

Estabelecimentos de Saúde



Norma Regulamentadora Nº 33 -

Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços 

Confinados

Norma Regulamentadora Nº 34 -

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria da Construção e Reparação Naval

Norma Regulamentadora Nº 35 –

Trabalho em Altura

Norma Regulamentadora Nº 36 –

Segurança no Trabalho em Empresas de Abate e Processamento de Carnes 

e Derivados

Norma Regulamentadora Nº 37 –

Segurança e Saúde em Plataformas de Petróleo



Conte o número de Atos e Condições Inseguras 



Qual é o fluxo de produção na empresa para ETA e ETE?



Norma Regulamentadora Nº 12 - Máquinas e Equipamentos

Mas o qual a diferença entre máquina e 
equipamento?



Definição de Máquina

Máquina é todo 

dispositivo mecânico ou orgânico que 

executa ou ajuda no desempenho 

das tarefas, dependendo para isto de 

uma fonte de energia. O termo 

máquina aplica-se geralmente a um 

conjunto de peças que operam juntas 

para executar o trabalho. Geralmente 

estes dispositivos diminuem a 

intensidade de uma força aplicada, 

alterando o sentido da força ou 

transformando um tipo de movimento 

ou de energia em outro.



Definição de Equipamento

Equipamento é uma ferramenta que o ser humano utiliza 
para realizar alguma tarefa.



Máquinas Simples 



Que máquina é essa na atualidade?



...Empilhadeira...



...e agora é assim...



...e agora é assim...



Que máquina é essa na atualidade?



...Motoniveladora...



...e agora é assim...



Que máquina é essa na atualidade?



...Guindaste...



...e agora é assim...



Noria árabe, edad media, Córdoba

Noria árabe, Idade Média, Córdoba







Parafuso de Arquímedes (siglo III a.C.)



Bomba Impulsão



Vamos pensar em alguns acidentes já ocorridos na SABESP e 
investigar...



Vamos pensar em alguns acidentes já ocorridos na SABESP...



... quais os documentos que temos que conhecer 
antes de operarmos qualquer máquina e 

equipamento?





Agora veremos alguns riscos no trabalho...







Normas internas = NTS = Normas Téc. SABESP



Norma Regulamentadora nº 12
Máquinas e Equipamentos 





Princípios Gerais NR 12 :

• 12.1. Esta 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.



Medidas de Controle e de Gestão dos riscos: EPC e EPI

12.4. 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.  



Medidas de segurança para inspeção, regulagem e manutenção

12.5A Cabe aos trabalhadores: (Item e alíneas inseridos pela 

Portaria MTE n.º 857, de 25/06/2015)

a) cumprir todas as orientações relativas aos procedimentos seguros 

de operação, alimentação, abastecimento, limpeza, manutenção, 

inspeção, transporte, desativação, desmonte e descarte das máquinas 

e equipamentos; 



Noções de Movimentação de Cargas



Noções de Escoramento de Valas



Princípios Gerais NR 12 :

12.5A Cabe aos trabalhadores: (Item e alíneas inseridos pela Portaria 

MTE n.º 857, de 25 de junho de 2015) 

a) cumprir todas as orientações relativas aos procedimentos seguros 

de operação, alimentação, abastecimento, limpeza, manutenção, 

inspeção, transporte, desativação, desmonte e descarte das 

máquinas e equipamentos; 

b) não realizar qualquer tipo de alteração nas proteções mecânicas 

ou dispositivos de segurança de máquinas e equipamentos, de 

maneira que possa colocar em risco a sua saúde e integridade 

física ou de terceiros; 

c) comunicar seu superior imediato se uma proteção ou dispositivo 

de segurança foi removido, danificado ou se perdeu sua função;



Princípios Gerais NR 12 :

12.5A Cabe aos trabalhadores: (Item e alíneas inseridos pela Portaria 

MTE n.º 857, de 25/06/2015)

d) participar dos treinamentos fornecidos pelo empregador para atender 

às exigências/requisitos descritos nesta Norma; 

e) colaborar com o empregador na implementação das disposições 

contidas nesta Norma. 



Instalações e dispositivos elétricos

12.14  a 12.23



Instalações e dispositivos elétricos. 

12.14. As instalações elétricas das máquinas 

e equipamentos devem ser projetadas e 

mantidas de modo a prevenir, por meios 

seguros, os perigos de choque elétrico, 

incêndio, explosão e outros tipos de 

acidentes, conforme previsto na NR 10. 

12.15. Devem ser aterrados, conforme as 

normas técnicas oficiais vigentes, as 

instalações, carcaças, invólucros, blindagens 

ou partes condutoras das máquinas e 

equipamentos que não façam parte dos 

circuitos elétricos, mas que possam ficar sob 

tensão. 



Instalações e dispositivos elétricos. 

12.18. Os quadros de energia das 

máquinas e equipamentos devem atender 

aos seguintes requisitos mínimos de 

segurança: 

a) possuir porta de acesso, mantida 

permanentemente fechada; 

b) possuir sinalização quanto ao perigo de 

choque elétrico e restrição de acesso por 

pessoas não autorizadas; 

c) ser mantidos em bom estado de 

conservação, limpos e livres de objetos e 

ferramentas; 

d) possuir proteção e identificação dos 

circuitos. e 

e) atender ao grau de proteção adequado 

em função do ambiente de uso. 





Dispositivos de partida, acionamento e parada

12.24.  a 12.37



Dispositivos de partida, acionamento e parada.

12.24. Os dispositivos de partida, acionamento e 

parada das máquinas devem ser projetados, 

selecionados e instalados de modo que:

a) não se localizem em suas zonas perigosas; 

b) possam ser acionados ou desligados em caso de 

emergência por outra pessoa que não seja o 

operador; 

c) impeçam acionamento ou desligamento 

involuntário pelo operador ou por qualquer outra 

forma acidental; 

d) não acarretem riscos adicionais; e 

e) não possam ser burlados. 

12.25. Os comandos de partida ou acionamento das 

máquinas devem possuir dispositivos que impeçam 

seu funcionamento automático ao serem 

energizadas. 



Dispositivos de partida, acionamento e bloqueio 
(mecânico).

12.32. As máquinas e equipamentos, cujo acionamento por pessoas não 

autorizadas possam oferecer risco à saúde ou integridade física de qualquer 

pessoa, devem possuir sistema que possibilite o bloqueio de seus dispositivos de 

acionamento. 

12.33 O acionamento e o desligamento simultâneo por um único comando de um 

conjunto de máquinas e equipamentos ou de máquinas e equipamentos de 

grande dimensão devem ser precedidos da emissão de sinal sonoro ou visual. 

(Alterado pela Portaria MTb n.º 98, de 08 e fevereiro de 2018)



Dispositivos de partida, acionamento e 

bloqueio (mecânico).

12.34. Devem ser adotadas, quando 

necessárias, medidas adicionais de 

alerta, como sinal visual e 

dispositivos de telecomunicação, 

considerando as características do 

processo produtivo e dos 

trabalhadores.  

12.35. As máquinas e equipamentos 

comandados por radiofreqüência

devem possuir proteção contra 

interferências eletromagnéticas 

acidentais.  



Sistemas de segurança. 

12.49. As proteções devem ser projetadas e 

construídas de modo a atender aos 

seguintes requisitos de segurança: 

a) cumprir suas funções apropriadamente 

durante a vida útil da máquina ou possibilitar 

a reposição de partes deterioradas ou 

danificadas;  

b) ser constituídas de materiais resistentes 

e adequados à contenção de projeção de 

peças, materiais e partículas; 

c) fixação firme e garantia de estabilidade e 

resistência mecânica compatíveis com os 

esforços requeridos; 

d) não criar pontos de esmagamento ou 

agarramento com partes da máquina ou 

com outras proteções;  



Sistemas de segurança. 

e) não possuir extremidades e arestas 

cortantes ou outras saliências 

perigosas; 

f) resistir às condições ambientais do 

local onde estão instaladas; 

g) impedir que possam ser burladas; 

h) proporcionar condições de higiene e 

limpeza; 

i) impedir o acesso à zona de perigo; 

j) ter seus dispositivos de 

intertravamento protegidos

adequadamente contra sujidade, 

poeiras e corrosão, se necessário; 

k) ter ação positiva, ou seja, atuação 

de modo positivo; e 

l) não acarretar riscos adicionais.



Dispositivos de parada de emergência

12. 56  a 12.63.1



Dispositivos de parada de emergência.

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.. 



Meios de acesso permanentes.

12.71. Havendo risco de queda de objetos e 

materiais, o vão entre o rodapé e o travessão 

superior do guarda corpo deve receber proteção 

fixa, integral e resistente. 

12.71.1. A proteção mencionada no item  12.71 

pode ser constituída de tela resistente, desde que 

sua malha não permita a passagem de qualquer 

objeto ou material que possa causar lesões aos 

trabalhadores.  

12.72. Para o sistema de proteção contra quedas  

em plataformas utilizadas em operações de 

abastecimento ou que acumulam sujidades, é 

permitida a adoção das dimensões da Figura 5 do 

Anexo III. 



Componentes pressurizados

12.77.  a 12.84.1



Componentes pressurizados. 

12.77. Devem ser adotadas medidas adicionais 

de  proteção das mangueiras, tubulações e 

demais componentes pressurizados sujeitos a 

eventuais impactos mecânicos e outros 

agentes agressivos, quando houver risco.  

12.78. As mangueiras, tubulações e demais 

componentes pressurizados devem ser 

localizados ou protegidos de tal forma que 

uma situação de ruptura destes componentes 

e vazamentos de fluidos, não possa ocasionar 

acidentes de trabalho. 

12.79. As mangueiras utilizadas nos sistemas 

pressurizados devem possuir indicação da 

pressão máxima de trabalho admissível 

especificada pelo fabricante. 



Componentes pressurizados. 

12.80. Os sistemas pressurizados das máquinas devem 

possuir meios ou dispositivos destinados a garantir que: 

a) a pressão máxima de trabalho admissível nos circuitos não 

possa ser excedida; e 

b) quedas de pressão progressivas ou bruscas e perdas de 

vácuo não possam gerar perigo.  

12.81. Quando as fontes de energia da máquina forem 

isoladas, a pressão residual dos reservatórios e de depósitos 

similares, como os acumuladores hidropneumáticos, não pode 

gerar risco de acidentes. 

12.82. Os recipientes contendo gases comprimidos utilizados 

em máquinas e equipamentos devem permanecer em perfeito 

estado de conservação e funcionamento e ser armazenados 

em depósitos bem ventilados, protegidos contra quedas, calor 

e impactos acidentais.  



12.83. Nas atividades de montagem e desmontagem 

de pneumáticos das rodas das máquinas e 

equipamentos não estacionários, que ofereçam 

riscos de acidentes, devem ser observadas as 

seguintes condições: 

a) os pneumáticos devem ser completamente 

despressurizados, removendo o núcleo da válvula 

de calibragem antes da desmontagem e de 

qualquer intervenção que possa acarretar 

acidentes; e 

b) o enchimento de pneumáticos só poderá ser 

executado dentro de dispositivo de clausura ou 

gaiola adequadamente dimensionada, até que seja 

alcançada uma pressão suficiente para forçar o 

talão sobre o aro e criar uma vedação pneumática.  

Componentes pressurizados. 



12.84. Em sistemas pneumáticos e hidráulicos 

que utilizam dois ou mais estágios com 

diferentes pressões como medida de proteção, a 

força exercida no percurso ou circuito de 

segurança - aproximação – não pode ser 

suficiente para provocar danos à integridade 

física dos trabalhadores.  

12.84.1 Para o atendimento ao disposto no item 

12.84, a força exercida no percurso ou circuito 

de segurança deve estar limitada a 150 N (cento 

e cinquenta Newtons) e a pressão de contato 

limitada a 50 N/cm2 (cinquenta Newtons por 

centímetro quadrado), exceto nos casos em que 

haja previsão de outros valores em normas 

técnicas oficiais vigentes especificas. 

Componentes pressurizados. 



Transportadores de materiais

12. 85  a 12.93.1



12.88. Os cabos de aço, correntes, eslingas, ganchos 

e outros elementos de suspensão ou tração e suas 

conexões devem ser adequados ao tipo de material e 

dimensionados para suportar os esforços solicitantes. 

12.89. Nos transportadores contínuos de materiais que 

necessitem de parada durante o processo é proibida a 

reversão de movimento para esta finalidade. 

12.90. É proibida a permanência e a circulação de 

pessoas sobre partes em movimento, ou que possam 

ficar em movimento, dos transportadores de materiais, 

quando não projetadas para essas finalidades.  

Transportadores de materiais. 



12.92 Os transportadores contínuos de correia devem possuir dispositivos que 

garantam a segurança em caso de falha durante sua operação normal e que 

interrompam seu funcionamento quando forem ultrapassados os limites de 

segurança, conforme especificado em projeto, e devem contemplar, no mínimo, 

as seguintes condições: (Alterado pela Portaria MTb n.º 98, de 08 e fevereiro de 

2018)

a) desalinhamento anormal da correia; e 

b) b) sobrecarga de materiais.

Transportadores de materiais. 



Aspectos ergonômicos

12.94.  a 12.105



Você tem animais em casa?



Até os animais se espreguiçam!!!



Você já se espreguiçou hoje?



Por favor, você poderia pegar esta 

caneta do chão?



Aspectos ergonômicos.

12.94. As máquinas e equipamentos devem ser 

projetados, construídos e mantidos com 

observância aos os seguintes aspectos: (Vide 

prazos no Art. 4ª da Portaria SIT n.º 197, de 17 de 

dezembro de 2010)  

a) atendimento da variabilidade das características 

antropométricas dos operadores; 

b) respeito às exigências posturais, cognitivas, 

movimentos e esforços físicos demandados pelos 

operadores; 

c) os componentes como monitores de vídeo, 

sinais e comandos, devem possibilitar a interação 

clara e precisa com o operador de forma a reduzir 

possibilidades de erros de interpretação ou retorno 

de informação; 



Aspectos ergonômicos.

d) os comandos e indicadores devem representar, sempre 

que possível, a direção do movimento e demais efeitos 

correspondentes; 

e) os sistemas interativos, como ícones, símbolos e 

instruções devem ser coerentes em sua aparência e 

função; 

f) favorecimento do desempenho e a confiabilidade das 

operações, com redução da probabilidade de falhas na 

operação; 

g) redução da exigência de força, pressão, preensão, 

flexão, extensão ou torção dos segmentos corporais; 

h) a iluminação deve ser adequada e ficar disponível em 

situações de emergência, quando exigido o ingresso em 

seu interior. 



Aspectos ergonômicos.

12.100. Os postos de trabalho das máquinas e equipamentos devem permitir o 

apoio integral das plantas dos pés no piso. 

12.100.1. Deve ser fornecido apoio para os pés quando os pés do operador não 

alcançarem o piso, mesmo após a regulagem do assento. 

12.101. As dimensões dos postos de trabalho das máquinas e equipamentos devem: 

a) atender às características antropométricas e 

biomecânicas do operador, com respeito aos 

alcances dos segmentos corporais e da visão; 

b) assegurar a postura adequada, de forma a 

garantir posições confortáveis dos segmentos 

corporais na posição de trabalho; e 

c) evitar a flexão e a torção do tronco de forma a  

respeitar os ângulos e trajetórias naturais dos 

movimentos corpóreos, durante a execução das 

tarefas. 



Aspectos ergonômicos.

12.102. Os locais destinados ao 

manuseio de materiais em 

processos nas máquinas e 

equipamentos devem ter altura 

e ser posicionados de forma a 

garantir boas condições de 

postura, visualização, 

movimentação e operação. 

12.103. Os locais de trabalho das  máquinas e equipamentos devem  possuir sistema 

de iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do trabalho, 

para evitar zonas de sombra ou de penumbra e efeito estroboscópico.

12.103.1. A iluminação das partes internas das máquinas e equipamentos que 

requeiram operações de ajustes, inspeção, manutenção ou outras intervenções 

periódicas deve ser adequada e estar disponível em situações de emergência, quando 

for exigido o ingresso de pessoas, com observância, ainda das exigências específicas 

para áreas classificadas.  



Riscos adicionais

12.111  a 12.115



12.106. Para fins de aplicação desta Norma, 

devem ser considerados os seguintes riscos 

adicionais: 

a) substâncias perigosas quaisquer, sejam 

agentes biológicos ou agentes químicos em 

estado sólido, líquido ou gasoso, que apresentem 

riscos à saúde ou integridade física dos 

trabalhadores por meio de inalação, ingestão ou 

contato com a pele, olhos ou mucosas;  

Riscos adicionais. 

b) radiações ionizantes geradas pelas máquinas e  equipamentos ou provenientes 

de substâncias radiativas por eles utilizadas, processadas ou produzidas; 

c) radiações não ionizantes com potencial de causar danos à saúde ou integridade 

física dos trabalhadores; 

d) vibrações; 

e) ruído; 

f) calor;  

g) combustíveis, inflamáveis, explosivos e substâncias que reagem perigosamente; 

e 

h) superfícies aquecidas acessíveis que apresentem risco de queimaduras 

causadas pelo contato com a pele. 



12.107. Devem ser adotadas medidas de 

controle dos riscos adicionais provenientes da 

emissão ou liberação de agentes químicos, 

físicos e biológicos pelas máquinas e 

equipamentos, com prioridade à sua 

eliminação, redução de sua emissão ou 

liberação e redução da exposição dos 

trabalhadores, nessa ordem. 

12.108. As máquinas e equipamentos que 

utilizem, processem ou produzam 

combustíveis, inflamáveis, explosivos ou 

substâncias que reagem perigosamente 

devem oferecer medidas de proteção 

contra sua emissão, liberação, combustão, 

explosão e reação acidentais, bem como a 

ocorrência de incêndio. 

Riscos adicionais. 



12.109. Devem ser adotadas medidas de 

proteção contra queimaduras causadas pelo 

contato da pele com superfícies aquecidas de 

máquinas e equipamentos, tais como a redução 

da temperatura superficial, isolação com 

materiais apropriados e barreiras, sempre que a 

temperatura da superfície for maior do que o 

limiar de queimaduras do material do qual é 

constituída, para um determinado período de 

contato. 

12.110. Devem ser elaborados e aplicados 

procedimentos de segurança e permissão de 

trabalho para garantir a utilização segura de 

máquinas e equipamentos em trabalhos em 

espaços confinados. 

Riscos adicionais. 



Manutenção, inspeção, preparação, ajustes e 
reparos.

12.111  a 12.115



12.111. As máquinas e equipamentos 

devem ser submetidos à manutenção 

preventiva e corretiva, na forma e 

periodicidade determinada pelo 

fabricante,  conforme as normas 

técnicas oficiais nacionais vigentes e, 

na falta destas, as normas técnicas 

internacionais. 

12.111.1. As manutenções preventivas 

com potencial de causar acidentes do 

trabalho devem ser objeto de 

planejamento e gerenciamento efetuado 

por profissional legalmente habilitado. 

(Vide prazos no Art. 4ª da Portaria SIT n.º 

197, de 17 de dezembro de 2010)

Manutenção, inspeção, preparação, ajustes e 
reparos.



12.112. As manutenções preventivas e corretivas devem ser 

registradas em livro próprio, ficha ou sistema informatizado, com os 

seguintes dados: 

a) cronograma de manutenção;  

b) intervenções realizadas;  

c) data da realização de cada intervenção;  

d) serviço realizado;  

e) peças reparadas ou substituídas; 

f) condições de segurança do equipamento; 

g) indicação conclusiva quanto às condições de segurança da 

máquina; e  

h) nome do responsável pela execução das intervenções. 

12.112.1. O registro das manutenções deve ficar disponível aos 

trabalhadores envolvidos na operação, manutenção e reparos, 

bem como à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes -

CIPA, ao Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho -

SESMT e à fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego.  

Manutenção, inspeção, preparação, ajustes e 
reparos.



12.112.1. O registro das manutenções deve ficar disponível 

aos trabalhadores envolvidos na operação, manutenção e 

reparos, bem como à Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes - CIPA, ao Serviço de Segurança e Medicina do 

Trabalho - SESMT e à fiscalização do Ministério do Trabalho 

e Emprego.  

12.113. A manutenção, inspeção, reparos, limpeza, ajuste e 

outras intervenções que se fizerem necessárias devem ser 

executadas por profissionais capacitados, qualificados ou 

legalmente habilitados, formalmente autorizados pelo 

empregador, com as máquinas e  equipamentos parados e 

adoção dos seguintes procedimentos: 

a) isolamento e descarga de todas as fontes de energia das 

máquinas e equipamentos, de modo visível ou facilmente 

identificável por meio dos dispositivos de comando; 

Manutenção, inspeção, preparação, ajustes e 
reparos.



b) bloqueio mecânico e elétrico na posição “desligado” ou “fechado” de todos os dispositivos 

de corte de fontes de energia, a fim de impedir a reenergização, e sinalização com cartão 

ou etiqueta de bloqueio contendo o horário e a data do bloqueio, o motivo da manutenção e 

o nome do responsável; 

c) medidas que garantam que à jusante dos pontos de corte de energia não exista 

possibilidade de gerar risco de acidentes;  

d) medidas adicionais de segurança, quando for realizada manutenção, inspeção e reparos 

de equipamentos ou máquinas sustentados somente por sistemas hidráulicos e 

pneumáticos; e  

e) sistemas de retenção com trava mecânica, para evitar o movimento de retorno acidental 

de partes basculadas ou articuladas abertas das máquinas e equipamentos. 

Manutenção, inspeção, preparação, ajustes e 
reparos.



12.113.1. Para situações especiais de regulagem, ajuste, limpeza, pesquisa de defeitos e 

inconformidades, em que não seja possível o cumprimento das condições estabelecidas no 

item 12.113, e em outras situações que impliquem a redução do nível de segurança das 

máquinas e equipamentos e houver necessidade de acesso às zonas de perigo, deve ser 

possível selecionar um modo de operação que: 

a) torne inoperante o modo de comando automático; 

b) permita a realização dos serviços com o uso de  dispositivo de acionamento de ação 

continuada associado à redução da velocidade, ou dispositivos de comando por movimento 

limitado; 

c) impeça a mudança por trabalhadores não 

autorizados; 

d) a seleção corresponda a um único modo de 

comando ou de funcionamento; 

e) quando selecionado, tenha prioridade sobre 

todos os outros sistemas de comando, com 

exceção da parada de emergência; e 

f) torne a seleção visível, clara e facilmente 

identificável.  

Manutenção, inspeção, preparação, ajustes e 
reparos.



12.114.1.  Os ensaios não destrutivos - END, quando 

realizados, devem atender às normas técnicas 

oficiais nacionais vigentes e, na falta destas, normas 

técnicas internacionais. 

12.115. Nas manutenções das máquinas e 

equipamentos, sempre que detectado qualquer 

defeito em peça ou componente que comprometa a 

segurança, deve ser providenciada sua reparação ou 

substituição imediata por outra peça ou componente 

original ou equivalente, de modo a garantir as 

mesmas características e condições seguras de uso. 

12.114. A manutenção de máquinas e equipamentos 

contemplará, dentre  outros itens, a realização de ensaios 

não destrutivos - END, nas estruturas e componentes 

submetidos a solicitações de força e cuja ruptura ou 

desgaste possa ocasionar acidentes. 

Manutenção, inspeção, preparação, ajustes e 
reparos.



Sinalização

12. 116 a 12.124.1



Sinalização de segurança referente aos riscos das máquinas, equipamentos e  
componentes



Sinalização de segurança referente aos riscos das máquinas, equipamentos e  
componentes



Sinalização. 

12.116. As máquinas e equipamentos, bem como as 

instalações em que se encontram, devem possuir 

sinalização de segurança para advertir os trabalhadores 

e terceiros sobre os riscos a que estão expostos, as 

instruções de operação e manutenção e outras 

informações necessárias para garantir a integridade 

física e a saúde dos trabalhadores. 

12.116.1. A sinalização de segurança compreende a 

utilização de cores, símbolos, inscrições, sinais 

luminosos ou sonoros, entre outras formas de 

comunicação de mesma eficácia. 

12.116.2. A sinalização, inclusive cores, das máquinas e equipamentos utilizadas nos 

setores alimentícios, médico e farmacêutico deve respeitar a legislação sanitária vigente, 

sem prejuízo da segurança e saúde dos trabalhadores ou terceiros. 



12.116.3. A sinalização de segurança deve 

ser adotada em todas as fases de 

utilização e vida útil das máquinas e 

equipamentos. 

12.117. A sinalização de segurança deve: 

a) ficar destacada na máquina ou 

equipamento;  

b) ficar em localização claramente visível; e  

c) ser de fácil compreensão. 

12.118. Os símbolos, inscrições e sinais 

luminosos e sonoros devem seguir os 

padrões estabelecidos pelas normas 

técnicas nacionais vigentes e, na falta 

dessas, pelas normas técnicas 

internacionais. 

Sinalização. 



12.119. As inscrições das máquinas e 

equipamentos devem:  

a) ser escritas na língua portuguesa -

Brasil; e 

b) ser legíveis. 

12.119.1. As inscrições devem indicar 

claramente o risco e a parte da máquina ou 

equipamento a que se referem, e não deve 

ser utilizada somente a inscrição de “perigo”. 

12.120. As inscrições e símbolos devem ser 

utilizados nas máquinas e equipamentos 

para indicar as suas especificações e 

limitações técnicas.

Sinalização. 



12.121. Devem ser adotados, sempre que 

necessário, sinais ativos de aviso ou de 

alerta, tais como sinais luminosos e 

sonoros intermitentes, que indiquem a 

iminência de um acontecimento perigoso, 

como a partida ou a velocidade excessiva 

de uma máquina, de modo que: 

a) sejam emitidos antes que ocorra o 

acontecimento perigoso; 

b) não sejam ambíguos; 

c) sejam claramente compreendidos e 

distintos de todos os outros sinais

utilizados; e

d) possam ser inequivocamente 

reconhecidos pelos trabalhadores. 

Sinalização. 



12.123 As máquinas e equipamentos 

fabricados a partir da vigência desta 

Norma (24/12/2011) devem possuir em 

local visível as seguintes informações 

indeléveis: (Alterado pela Portaria MTb n.º 

98, de 08 e fevereiro de 2018) 

a) razão social, CNPJ e endereço do 

fabricante ou importador; 

b) informação sobre tipo, modelo e 

capacidade; 

c) número de série ou identificação, e ano 

de fabricação; 

d) número de registro do 

fabricante/importador ou do profissional 

legalmente habilitado no CREA; e 

(Alterado pela Portaria MTb n.º 98, de 08 e 

fevereiro de 2018) 

e) peso da máquina ou equipamento.

Sinalização. 



Procedimentos de trabalho e segurança

12.130  a 12.132.1



12.130. Devem ser elaborados procedimentos de trabalho e segurança 

específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, passo 

a passo, a partir da análise de risco. 

12.130.1. Os procedimentos de trabalho e segurança não podem ser as 

únicas medidas de proteção adotadas para se prevenir acidentes, sendo 

considerados complementos e não substitutos das medidas de proteção 

coletivas necessárias para a garantia da segurança e saúde dos 

trabalhadores.  

Procedimentos de trabalho e segurança



12.131. Ao inicio de cada turno de trabalho ou após 

nova preparação da máquina ou equipamento, o 

operador deve efetuar inspeção rotineira das 

condições de operacionalidade e segurança e, se 

constatadas anormalidades que afetem a segurança, 

as atividades devem ser interrompidas, com a 

comunicação ao superior hierárquico. 

12.132 Os serviços que envolvam risco de acidentes 

de trabalho em máquinas e equipamentos, exceto 

operação, devem ser planejados e realizados em 

conformidade com os procedimentos de trabalho e 

segurança, sob supervisão e anuência expressa de 

profissional habilitado ou qualificado, desde que 

autorizados. (Alterado pela Portaria MTPS n.º 509, de 

29 de abril de 2016)

Procedimentos de trabalho e segurança



12.132.2 As empresas 

que não possuem 

serviço próprio de 

manutenção de suas 

máquinas ficam 

desobrigadas de 

elaborar procedimentos 

de trabalho e segurança 

para essa finalidade. 

(Alterado pela Portaria 

MTPS n.º 509, de 29 de 

abril de 2016)

Procedimentos de trabalho e segurança



Projeto, fabricação, importação, venda, locação, leilão, 
cessão a qualquer título, exposição e utilização



Capacitação

12.135  a 12.147.2



12.135. A operação, manutenção, inspeção e demais 

intervenções em máquinas e equipamentos devem ser 

realizadas por trabalhadores habilitados, qualificados, 

capacitados ou autorizados para este fim.  

12.136. Os trabalhadores envolvidos na operação, 

manutenção, inspeção e demais intervenções em 

máquinas e equipamentos devem receber capacitação 

providenciada pelo empregador e compatível com suas 

funções, que aborde os riscos a que estão expostos e as 

medidas de proteção existentes e necessárias, nos termos 

desta Norma, para a prevenção de acidentes e doenças.   

12.137. Os operadores de máquinas e equipamentos  devem ser maiores 

de dezoito anos, salvo na condição de aprendiz, nos termos da legislação 

vigente.

12.137 (Revogado pela Portaria MTPS n.º 509, de 29 de abril de 

2016)

Capacitação



12.138 A capacitação deve: 

a) ocorrer antes que o trabalhador assuma a sua 

função; 

b) ser realizada sem ônus para o trabalhador; (Alterada 

pela Portaria MTE n.º 857, de 25/06/2015)

c) ter carga horária mínima que garanta aos 

trabalhadores executarem suas atividades com 

segurança, sendo distribuíd a em no máximo oito 

horas diárias e realizada durante o horário normal de 

trabalho; 

d) ter conteúdo programático conforme o estabelecido 

no Anexo II desta Norma; e 

e) ser ministrada por trabalhadores ou profissionais 

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. 

Capacitação



12.138.1  A capacitação dos trabalhadores de microempresas e 

empresas de pequeno porte poderá ser ministrada por trabalhador da 

própria empresa que tenha sido capacitado nos termos do item 12.138 

em entidade oficial de ensino de educação profissional. (Inserido pela 

Portaria MTE n.º 857, de 25/06/2015) 

12.138.1.1 O empregador é responsável pela capacitação realizada nos 

termos do item 12.138.1. (Inserido pela Portaria MTE n.º 857, de 

25/06/2015)

Capacitação



12.139. O material didático escrito ou audiovisual utilizado 

no treinamento e o fornecido aos participantes, devem ser 

produzidos em linguagem  adequada aos trabalhadores, 

e ser mantidos à 

disposição da fiscalização, assim como a lista de 

presença dos participantes ou certificado, currículo dos 

ministrantes e avaliação dos capacitados. 

12.140. Considera-se trabalhador ou profissional 

qualificado aquele que comprovar conclusão de curso 

específico na área de atuação, reconhecido pelo sistema 

oficial de ensino, compatível com o curso a ser 

ministrado.  

12.141. Considera-se profissional legalmente habilitado

para a supervisão da capacitação aquele que comprovar 

conclusão de curso específico na área de atuação, 

compatível com o curso a ser ministrado, com registro no 

competente conselho de classe. 

Capacitação



12.142.1. Fica dispensada a exigência do item 

12.142 para os operadores de injetoras com 

curso de capacitação conforme o previsto no 

item 12.147 e seus subitens. 

12.143. São considerados autorizados os 

trabalhadores qualificados, capacitados ou 

profissionais legalmente habilitados, com 

autorização dada por meio de documento 

formal do empregador. 

12.142  A capacitação só terá validade para o empregador 

que a realizou e nas condições estabelecidas pelo 

profissional legalmente habilitado responsável pela 

supervisão da capacitação, exceto quanto aos trabalhadores 

capacitados nos termos do item 12.138.2. (Alterada pela 

Portaria MTE n.º 857, de 25/06/2015) 

Capacitação



12.143.1. Até a data da vigência desta Norma, será considerado 

capacitado o trabalhador que possuir comprovação por meio de 

registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS ou 

registro de empregado de pelo menos dois anos de experiência 

na atividade e que receba reciclagem conforme o previsto no 

item 12.144 desta Norma. 

12.144. Deve ser realizada capacitação para reciclagem do 

trabalhador sempre que ocorrerem modificações 

significativas nas instalações e na operação de máquinas 

ou troca de métodos, processos e organização do trabalho.

12.144.1. O conteúdo programático da capacitação para  

reciclagem deve atender às necessidades da situação que a 

motivou, com carga  horária mínima que garanta aos 

trabalhadores executarem suas atividades com segurança, 

sendo distribuída em no  máximo oito horas diárias e realizada 

durante o horário normal de trabalho. 

Capacitação



12.145. A função do trabalhador que opera 

e realiza  intervenções em máquinas deve 

ser anotada no registro de empregado, 

consignado em livro, ficha ou sistema 

eletrônico e em sua Carteira de Trabalho e 

Previdência Social - CTPS.  

12.146. Os operadores de máquinas 

autopropelidas  devem portar cartão de 

identificação, com nome, função e fotografia 

em local visível, renovado com 

periodicidade máxima de um ano mediante 

exame médico, conforme disposições 

constantes das NR-7 e NR-11. 

Capacitação



Disposições finais

12. 153 a 12.156



Anexo I

DISTÂNCIAS DE SEGURANÇA E REQUISITOS PARA O USO DE 

DETECTORES DE PRESENÇA OPTOELETRÔNICOS

Este anexo estabelece referências de distâncias de segurança e 

requisitos para máquinas e equipamentos em geral, devendo ser 

observadas, quando for o caso, as disposições contidas em anexos 

e normas específicas. (Texto inserido pela Portaria MTPS n.º 509, 

de 29 de abril de 2016)



Anexo II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA CAPACITAÇÃO



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA CAPACITAÇÃO

1. A capacitação para operação segura de máquinas deve abranger as etapas teórica e prática, a fim de 

permitir habilitação adequada do operador para trabalho seguro, contendo no mínimo: 

a) descrição e identificação dos riscos associados com cada máquina e equipamento e as proteções 

específicas contra cada um deles; 

b) funcionamento das proteções; como e por que devem ser usadas; 

c) como e em que circunstâncias uma proteção pode ser removida, e por quem, sendo na maioria dos 

casos, somente o pessoal de inspeção ou manutenção; 

d) o que fazer, por exemplo, contatar o supervisor, se uma proteção foi danificada ou se perdeu sua 

função, deixando de garantir uma segurança adequada; 

e) os princípios de segurança na utilização da máquina ou equipamento; 

f) segurança para riscos mecânicos, elétricos e outros relevantes; 

g) método de trabalho seguro; 

h) permissão de trabalho; e 

i) sistema de bloqueio de funcionamento da máquina e equipamento durante operações de inspeção, 

limpeza, lubrificação e manutenção. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA CAPACITAÇÃO

1.1. A capacitação de operadores de máquinas automotrizes ou autopropelidas, deve ser 

constituída das etapas teórica e prática e possuir o conteúdo programático mínimo descrito 

nas alíneas do item 1 deste anexo e ainda: 

a) noções sobre legislação de trânsito e de legislação de segurança e saúde no trabalho; 

b) noções sobre acidentes e doenças decorrentes da exposição aos riscos existentes na 

máquina, equipamentos e implementos; 

c) medidas de controle dos riscos: EPC e EPI; 

d) operação com segurança da máquina ou equipamento; 

e) inspeção, regulagem e manutenção com segurança; 

f) sinalização de segurança; 

g) procedimentos em situação de emergência; e 

h) noções sobre prestação de primeiros socorros. 1.1.1. A etapa prática deve ser 

supervisionada e documentada, podendo ser realizada na própria máquina que será 

operada.
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Anexo III

MEIOS DE ACESSO 

PERMANENTES

(Alterado pela Portaria MTE n.º 

1.893, de 09 de dezembro de 

2013)



Anexo IV
GLOSSÁRIO

Anexo V
MOTOSERRAS

Anexo VI
MÁQUINAS PARA PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA



Anexo VII
MÁQUINAS PARA AÇOUGUE E MERCEARIA

Anexo VIII
PRENSAS E SIMILARES

Anexo IX
INJETORA DE MATERIAIS PLÁSTICOS



Anexo X
MÁQUINAS PARA FABRICAÇÃO DE CALÇADOS E AFINS

Anexo XI
MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA USO AGRÍCOLA E FLORESTAL



Anexo XII

EQUIPAMENTOS DE GUINDAR 

PARA ELEVAÇÃO DE PESSOAS E 

REALIZAÇÃO DE TRABALHO EM 

ALTURA



Primeiros Socorros
Principais Objetivos: 

• Evitar sangramentos; 

• Evitar agravamento de possíveis lesões;

• Amenizar possível dor;

• Garantir o transporte adequado;

• Evitar parada cardiorrespiratória;

• Salvar uma vida.



Definições

❖Rapidez no agir, mas sem precipitação, mantendo a 
calma (com segurança e tranquilidade se conquista a 
confiança e a cooperação do acidentado);

❖Boa capacidade de improvisação;

❖Liderança para distribuir tarefas e dispersar 
aglomerações. 



Ações de primeiros socorros

✓Observar o nível de consciência. "Chame 

a vítima em voz alta, tocando-lhe a face 

ou balançando-lhe os ombros (03 vezes)"; 

✓Verificar se o paciente está respirando; 

✓Cuidado com a coluna cervical/pescoço. 



Ações de primeiros socorros

✓Desobstruir, se necessário, as vias aéreas 

superiores, boca e nariz, com a retirada de 

secreções e prótese dentária; 

✓Verificar se o coração bate regularmente (cerca de 

80 batimentos por minutos); 

✓ Identificar os ferimentos existentes, considerando 

principalmente os sangramentos. 



Itens necessários para os primeiros socorros

• 01 tesoura tipo Mayo (sem ponta) 
• 03 pares de luvas descartáveis (7.5) 
• 10 pacotes de gaze (10 unidades) 
• 01 esparadrapo de 4,5x2,5 (10 metros) 
• 03 ataduras de crepe, sem elástico (10cm) 
• 04 frascos de soro fisiológico a 0,9 % (100 ml) 
• 01 caixa de curativo pronto respirável, tipo 

“band-aid”,
• 01 frasco de 100 ml de antisséptico (Clorexidine); 
• Lista dos hospitais próximos ao local do serviço.



Parada respiratória

• Parada respiratória é o cessamento total da 
respiração. Pode ser constatada pela ausência 
de movimentos torácicos (inspiração e 
expiração) e coloração azulada dos lábios e 
extremidades das mãos e dos pés. Pode ser 
causados por gases venenosos, vapores 
químicos, afogamento, soterramento, choque 
elétrico, etc. 



Parada cardiorrespiratória

• Na parada cardiorrespiratória verificam-se ausência de 
respiração e pulsação, inconsciência, pele fria e pálida 
e lábios e unhas azuladas. Pode ser ocasionado 

por choque elétrico, afogamento, infarto ou 

reações alérgicas. 

• A pulsação pode ser verificada na região do 

pescoço (carótida) e nos punhos nas pessoas 

adultas e, em geral, no braço (artéria braquial) 

nos bebês. 



Parada respiratória

• Remover a vítima para local arejado; 

• Cuidado com a coluna cervical/pescoço;

Cuidados:



Parada respiratória

• Deitar a vítima de costas, sobre uma superfície dura e 
lisa, afrouxando as suas roupas; 

• Retirar da boca da vítima dentaduras, pontes, próteses, 
lama ou outros corpos estranhos que encontrar; 

Cuidados:



RCP

• Faça 30 compressões torácicas.

Pressione com ambas 

as mãos diretamente 

acima do esterno para 

fazer uma compressão, 

o que ajuda o 

batimento cardíaco. 

As compressões torácicas são mais críticas para corrigir os ritmos 

anormais de batimento cardíaco (fibrilação ventricular ou 

taquicardia ventricular sem pulso).



RCP

• Faça 30 compressões torácicas.

• Você deve 
pressionar numa 
profundidade de 
cerca de 5cm).



RCP

• Faça 30 compressões torácicas.

• Faça as compressões em um ritmo relativamente 
rápido. Alguns cursos de primeiros socorros 
recomendam que as compressões na contagem 
de aproximadamente 103 batidas por minuto.



Acidentes provocados pelo calor

• Remover a vítima para lugar fresco e arejado, 
colocando-a deitada. 

• Afrouxar as roupas. 

• Refrescar o corpo por meio de banho ou 
compressas frias. 

• Pode oferecer líquido. Não fornecer bebida 
alcoólica. 

Cuidados:



Desmaio ou mal súbito

• Deitar a pessoa de costas com a cabeça baixa. 

• Desapertar-lhe as roupas. 

• Manter em local arejado. 

• Reanimar a vítima chamando-a pelo nome. 

• Procurar socorro médico. 

Cuidados:



Contusão

• Repousar a parte contundida;

• Aplicar compressas frias (gelo) para 
diminuir a dor e o inchaço. 

Cuidados:

Contusão é a lesão causada pelo traumatismo 

ocorrido em qualquer região do corpo, sem 

rompimento de tecido cutâneo. 



Entorse

• Colocar bolsa de gelo ou compressas frias. 

• Imobilizar a articulação. 

• Procurar socorro médico. 

• Não massagear ou friccionar o local afetado. 

Cuidados:

Entorse é a lesão da articulação, 

causada por um movimento violento.



Ferimentos

• Limpar o ferimento com água. 

• Proteger os ferimentos com gaze ou pano limpo.

• Não tocar no ferimento com as mãos ou materiais sujos.

• Não retirar farpas, vidros ou partículas de metal do 
ferimento.

Cuidados:

Ferimento é a lesão da pele (rompimento do 

tecido cutâneo), causada por agente traumático, 

como faca, prego ou golpe forte.



Ferimentos

• Estancar a hemorragia, mantendo o membro 
atingido elevado, fazer compressão com auxílio 
de gaze ou pano limpo. 

• Procurar socorro médico para prevenir 
complicações; Lavar as mãos com água e sabão, 
antes e após fazer o curativo;

• Limpar o ferimento com água, removendo 
eventuais sujeiras como terra ou graxa;

• . 



Tipos de Ferimentos
Leves ou superficiais

• Passar um antisséptico adequado. 

• Proteger o ferimento com gaze ou pano limpo e 
esparadrapo. 

• Procurar socorro médico para prevenir 
complicações. 



Tipos de Ferimentos
Profundos, extensos e com hemorragia

• Estancar a hemorragia, mantendo o membro atingido 
elevado, fazer compressão com auxílio de gaze ou 
pano limpo, pressionar com firmeza a fim de impedir a 
saída do sangue;

• Se não houver controle da hemorragia, pressionar os 
pontos arteriais do membro afetado ou, se ainda 
persistir, aplicar torniquete conforme a descrição do 
item Hemorragia Interna;

Cuidados:



Tipos de Ferimentos
Profundos, extensos e com hemorragia

• Não lavar o ferimento (risco de aumento do 
sangramento ou outras complicações) 

• Manter a vítima em repouso;

• Encaminhar a hospital. 

Cuidados:



Tipos de Ferimentos

• Manter a vítima em repouso.

• Não colocar os órgãos afetados no lugar.

• Cobrir as vísceras (órgãos) com pano limpo e 
úmido em água ou soro fisiológico a 0,09%.

Cuidados:

Com exposição de órgãos internos 

(músculos, ossos, pulmões. Intestinos, etc)



Tipos de Ferimentos

• Observar os sinais vitais (pulso, batimentos 
cardíacos, respiração, etc.)

• Encaminhar a hospital.

Cuidados:

Com exposição de órgãos internos 

(músculos, ossos, pulmões. Intestinos, etc)



Hemorragias

• Colocar um pano limpo sobre o ferimento e pressionar 
com firmeza.

• Usar atadura, tira de pano ou outro recurso que tenha à 
mão para amarrar a compressa e mantê-la bem firme no 
local.

Cuidados:

Hemorragia é a perda de sangue, devido ao rompimento 

de um vaso sanguíneo (veia ou artéria). O sangramento 

intenso deve receber atendimento imediato, pois pode 

causar a morte.



Hemorragias

• Manter a vítima deitada; com elevação da área 
afetada, em caso de lesão de membros (pernas e 
braços), desde que não haja fratura.

• Procurar socorro médico imediato, Ao socorrer 
uma vítima com hemorragia, não esquecer de se 
proteger com um plástico ou luvas.

Cuidados:



Hemorragia Nasal (Epistaxe)

• Colocar o paciente sentado, com a cabeça voltada 
para frente e apertar-lhe as narinas durante 05 
minutos. 

• Caso o sangramento não pare, colocar uma 
compressa de gelo sobre o nariz. Evitar assoar o 
nariz. 

• Se a hemorragia continuar, procurar socorro médico.

Cuidados:



Fratura

• FECHADAS: quando a pele não é rompida pelo 
osso quebrado. 

• EXPOSTAS OU ABERTAS: quando o osso 
atravessa a pele e fica exposto. 

TIPOS DE FRATURAS:

Fratura é o rompimento total ou parcial de 

qualquer osso. 



Fratura

• Colocar a vítima em posição confortável.

• Se houver ferimento, colocar uma gaze, um lenço ou um pano 
limpo sobre o mesmo.

• Nunca se deve tentar colocar o osso no lugar. Isso deverá ser 
executado por pessoal qualificado/médico.

• Imobilizar a região da fratura com a finalidade de impedir os 
movimentos das juntas acima e abaixo da fratura; utilizar 
material rígido, como madeira, jornal dobrado, papelão ou 
estaca.

CUIDADOS:



Fratura

• Cuidar para que o fluxo sanguíneo seja preservado 
(pulso ou coloração).

• Não deslocar ou arrastar a vítima antes de imobilizar o 
segmento fraturado. 

• Encaminhar a hospital. 

CUIDADOS:



Amputação

• Controlar o sangramento. 

• Conduzir o segmento amputado junto à vítima envolvê-
lo em plástico e colocá-lo em um recipiente com gelo, 
se possível. 

• Transportar rapidamente ao hospital. 

CUIDADOS:

É a separação de um segmento do 

corpo (dedo, perna, etc).. 



Lesões de coluna ou trauma 

• A informação de como ocorreu o acidente é 
importante para compreender o mecanismo de 
lesões e para estimar a possibilidade de outras 
lesões. Ex.: colisões frontais ou traseiras de veículos, 
quedas, batida contra, batida por, etc. 

• A vítima com fratura de coluna pode apresentar dor 
intensa, impossibilidade de movimentação do 
tronco, formigamento ou paralisia das extremidades 
e dificuldade para respirar. 



Lesões de coluna ou trauma 

• Manter a vítima agasalhada e imóvel. 

• Observar a respiração. 

• Imobilizar a região cervical/pescoço (colar cervical e apoios de 
cabeça). 

• Colocar a vítima sobre uma tábua ou superfície firme e lisa ou 
maca. 

• Segurar a cabeça para não rodar e não levantar. 

• A vítima deve permanecer em linha reta, sem movimentar a 
coluna. 

CONDUTAS:



Lesões de coluna ou trauma 

• O pescoço e o tronco não devem ser fletidos, 
estendidos ou rodados. 

• Nunca vire a vítima com suspeita de fratura 
na coluna. 

• Se houver necessidade de movimentar a 
vítima, deve-se rodar o mínimo suficiente 
com o apoio de 04 pessoas. 

CONDUTAS:



✓Descrição e identificação dos riscos associados com cada máquina e 

equipamento e as proteções específicas contra cada um deles;

✓Funcionamento das proteções; como e por que devem ser usadas;

✓Como e em que circunstâncias uma proteção pode ser removida, e 

por quem, sendo na maioria dos casos, somente o pessoal de 

inspeção ou manutenção;

✓O que fazer, por exemplo, contatar o supervisor, se uma proteção foi 

danificada ou se perdeu sua função, deixando de garantir uma 

segurança adequada;

Temos que observar:



✓Os princípios de segurança na utilização da máquina ou 

equipamento;

✓Segurança para riscos mecânicos, elétricos e outros 

relevantes;

✓Método de trabalho seguro;

✓Permissão de trabalho e

✓Sistema de bloqueio de funcionamento da máquina e 

equipamento durante operações de inspeção, limpeza, 

lubrificação e manutenção.



Dúvidas???



O que você está levando do curso?  



Estamos a disposição e nossos contatos são:

Obrigado e Sucesso a todos!!!

(13) 3021-6339, (11)94508-0909, 

treinar@treinar.eng.br

www. treinar.eng.br

mailto:treinar@treinar.eng.br

