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Apresentação

O elevado nível de sofi sticação das operações agropecuárias defi niu 
um novo mundo do trabalho, composto por carreiras e oportunida-
des profi ssionais inéditas, em todas as cadeias produtivas.

Do laboratório de pesquisa até o ponto de venda no supermercado, 
na feira ou no porto, há pessoas que precisam apresentar competên-
cias que as tornem ágeis, proativas e ambientalmente conscientes.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) é a escola que 
dissemina os avanços da ciência e as novas tecnologias, capacitan-
do homens e mulheres em cursos de Formação Profi ssional Rural 
e Promoção Social, por todo o país. Nesses cursos, são distribuí-
das cartilhas, material didático de extrema relevância por auxiliar 
na construção do conhecimento e constituir fonte futura de con-
sulta e referência.

Conquistar melhorias e avançar socialmente e economicamente é o 
sonho de cada um de nós. A presente cartilha faz parte de uma série 
de títulos de interesse nacional que compõem a Coleção SENAR. Ela 
representa o comprometimento da instituição com a qualidade do 
serviço educacional oferecido aos brasileiros do campo e pretende 
contribuir para aumentar as chances de alcance das conquistas a 
que cada um tem direito. Um excelente aprendizado!

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural

www.senar.org.br

5

Legislação: Norma regulamentadora 12



6

Esta cartilha possui o recurso QR Code, por meio do qual 
o participante do treinamento poderá acessar, utilizando a 
câmera fotográfi ca do celular, informações complementares 
que irão auxiliar no aprendizado.

Acesse pelo seu celular



Introdução

Esta cartilha apresenta as informações mais importantes referentes à 
Norma Regulamentadora (NR) 12, que se aplicam às principais máqui-
nas e equipamentos utilizados no meio rural, conforme as atividades 
desenvolvidas. A NR 12 foi publicada em dezembro de 2010, com ob-
jetivo de estabelecer requisitos mínimos para a prevenção de doenças 
e acidentes de trabalho e para os trabalhadores que operam diversos 
tipos de máquinas, por meio das exigências de dispositivos de prote-
ção nelas instalados.

Esse material é essencial para que o produtor rural conheça os princi-
pais pontos da gestão da segurança e saúde no trabalho com máqui-
nas e equipamentos na propriedade, entendendo os maiores riscos 
envolvidos e as formas de evitá-los, visando, assim, à redução dos aci-
dentes de trabalho. 
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I Conhecer a Norma 
Regulamentadora 12

A NR 12 tem como objetivo principal garantir a saúde e a segurança 
dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente na operação de 
máquinas e equipamentos no meio rural, por meio da implantação, ma-
nutenção e fi scalização de medidas de proteção, a serem observadas e 
cumpridas por todos os empregados e empregadores, de acordo com 
as responsabilidades atribuídas a cada um na propriedade. 

A norma defi ne ainda preceitos que devem ser considerados e obe-
decidos de forma a garantir que acionamentos, inspeções, interven-
ções e manutenção em máquinas e implementos sejam realizados 
no sentido de preservar a segurança, a saúde e o meio ambiente 
relacionados ao trabalho.

1.1. Saiba onde se aplica a NR 12

A NR 12 se aplica ao trabalho, na propriedade, com as máquinas e 
os equipamentos, desde o transporte, a montagem, a instalação, o 
ajuste, a operação, a limpeza até a manutenção, a inspeção, a desati-
vação e o seu desmonte, sempre buscando:

• Garantir a operação segura dos equipamentos;

• Reduzir a probabilidade de ocorrência de acidentes;

• Garantir a preservação da saúde e integridade física dos traba-
lhadores;

• Reduzir os gastos com acidentes e incidentes;

• Preservar o meio ambiente
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1.2. Saiba onde não se aplica a NR 12

No trabalho com:

• Máquinas e equipamentos movidos ou impulsionados por força 
humana ou animal;

• Máquinas e equipamentos em exposição, desde que garantam a 
segurança dos visitantes e expositores; e

• Eletrodomésticos.

1.3. Conheça as medidas de proteção em ordem de 
prioridade

• Medidas de proteção coletiva

São compostas por dispositivos capazes de proteger mais de um fun-
cionário ou operador por vez, como aterramento, botões e cordões 
de emergência, proteções de polias, correias e pontas de eixo, dispo-
sitivos de detecção e combate a sinistros, entre outros.
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• Medidas administrativas

As medidas administrativas são adotadas para a correta seleção, trei-
namento e capacitação de operadores, de forma a garantir o conhe-
cimento necessário para realizar as operações com total segurança. 

• Medidas de organização

As medidas de organização proporcionam um ambiente de traba-
lho organizado, possibilitando que a operação das máquinas ocorra 
de forma segura, a exemplo das sinalizações de pontos de risco em 
partes das máquinas e nos ambientes nos quais estão instaladas ilu-
minação compatível com o tipo de operação, boa ventilação, arranjo 
físico adequado, entre outros. 

• Medidas de proteção individual

São dadas pelos Equipamentos de Proteção Individual - EPIs, tais 
como: capacete, máscaras contra partículas e gases, óculos de se-
gurança, luvas, entre outros necessários, de acordo com os riscos 
gerados pela operação.

10
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Conhecer as 
responsabilidades 
contidas na NR 12

II

As responsabilidades da NR 12, devem ser assumidas e rigorosa-
mente cumpridas pelos empregadores e trabalhadores, a fi m de ga-
rantir que os trabalhos com máquinas e equipamentos ocorram com 
segurança, mantendo sempre os riscos sob controle.

1. Conheça as responsabilidades do 
empregador
• Cumprir e fazer cumprir todas as exigências técnicas e adminis-

trativas contidas na NR 12;

• Elaborar inventário de todas as máquinas e dos equipamentos;

• Analisar os riscos de máquinas e equipamentos;

• Implementar todas as medidas de segurança necessárias; e

• Treinar e informar todos os operadores de máquinas e equipa-
mentos, sobre os riscos envolvidos.

Legislação: Norma regulamentadora 12



2. Conheça as responsabilidades do 
trabalhador

O trabalhador assume um papel fundamental na prevenção de aci-
dentes e doenças do trabalho com máquinas e equipamentos. Deve 
colaborar para o cumprimento da NR 12, considerando os procedi-
mentos seguros de:

• Operação;

• Alimentação;

• Abastecimento;

• Limpeza;

• Manutenção;

• Inspeção; 

• Transporte;

• Desativação, desmonte e descarte das máquinas e dos 
equipamentos.

• Não realizar alterações nas proteções mecânicas ou nos disposi-
tivos de segurança de máquinas e equipamentos;

• Comunicar o seu superior imediato se uma proteção ou dispo-
sitivo de segurança for removido, danifi cado ou se perdeu sua 
função; e

• Participar dos treinamentos promovidos pelo empregador para 
atender às exigências e aos requisitos na presente norma.

12
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III 
Conhecer as instalações 
necessárias para máquinas 
e equipamentos 

Os locais e as áreas de instalação das máquinas e equipamentos exi-
gem atenção e cuidados especiais. 

• As áreas de circulação devem ser devidamente demarcadas, 
conforme normas técnicas;

• As áreas de circulação devem sempre estar desobstruídas;

• Os materiais utilizados no processo produtivo devem ser arma-
zenados em áreas específi cas;

• Os espaços em torno das máquinas e dos equipamentos devem 
ser adequados para acomodá-los e possibilitar a sua operação 
com segurança;

• A distância mínima entre máquinas deve garantir a segurança 
dos trabalhadores, considerando:

Legislação: Norma regulamentadora 12



» a operação;
» as manutenções;
» a realização de ajustes e regulagens;
» a realização de limpezas e inspeções; e
» a movimentação dos trabalhadores.

• Os pisos das áreas onde são instaladas as máquinas e os equipa-
mentos, assim como das áreas de circulação, devem:

» estar sempre limpos, organizados e livres de ferramentas, obje-
tos e outros materiais que possam oferecer riscos de acidentes;

» possuir piso com características antiderrapante e livres de su-
jidades que possam torná-lo escorregadio;

» estar devidamente nivelados; e
» possuir resistência às cargas a que serão submetidos.

As ferramentas a serem utilizadas no processo produtivo devem 
ser armazenadas, dispostas e organizadas em locais apropriados.

Atenção
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IV 
Conferir a estabilidade e 
a fi xação das máquinas 

As máquinas estacionárias devem estar estáveis, para que não girem 
e não se desloquem por vibrações, forças externas previsíveis, forças 
dinâmicas internas, choques e outros motivos acidentais.

1. Tanto as máquinas quanto as áreas de circulação devem 
fi car posicionadas, de forma que não ocorram transporte e 
movimentação aérea de materiais sobre os trabalhadores.

2. Nas máquinas móveis dotadas de rodízios, devem haver travas 
em, pelo menos, dois deles.

Atenção
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V Entender as instalações e 
os dispositivos elétricos 

Recomenda-se que as instalações elétricas atendam 
ao previsto na NR 10, que preconiza que as máqui-
nas e os equipamentos sejam projetados e man-
tidos em condições de segurança contra choques 
elétricos, incêndios e explosões, bem como contra 
outros tipos de acidentes envolvendo eletricidade.

O aterramento das máquinas e dos equipamentos devem garantir, 
conforme as normas técnicas exigem, a total desenergização das 
partes que não são constituintes dos circuitos elétricos, mas que 
possam estar sob tensão, como:

• carcaças;

• invólucros;

• blindagens; e 

• outros componentes.

Quando as máquinas e os equipamentos estiverem em contato com 
água, direta ou indiretamente, devem ser projetados de forma que 
garantam:

• sua blindagem;

• estanqueidade (sem vazamentos);

• isolamento; e

• aterramento.
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Os condutores de alimentação elétrica das máquinas e dos equipa-
mentos devem atender aos requisitos mínimos de segurança para 
prevenir qualquer tipo de ocorrência de acidentes com choques elé-
tricos, garantindo:  

• oferecer resistência compatível;

• possuir proteção contra contato com graxas, lubrifi cantes, com-
bustíveis e calor;

• ser localizados em posição que não tenha contato com partes 
móveis ou quinas vivas;

• não interferir na operação ou trânsito de pessoas e materiais;

• possuir característica de não propagação de fogo; e

• não oferecer riscos adicionais.

Da mesma forma, os quadros de energia destinados às máquinas e 
aos equipamentos devem atender a requisitos mínimos, como:

• possuírem sinalização de segurança que indique a restrição de 
acesso e o perigo de choque elétrico;

• estarem sempre limpos, livres de materiais, objetos ou ferra-
mentas e em bom estado de conservação; e 

• possuírem identifi cação e proteção dos circuitos, de acordo com 
o ambiente onde estão instalados.

Não é permitida em máquinas e equipamentos:

• a utilização de chaves tipo faca;

• a utilização de chave geral como meio de acionamento de parti-
da e parada; e

• a existência de circuitos ou partes energizadas expostas nas má-
quinas e nos equipamentos.
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Quanto às baterias das máquinas e dos equipamentos, devem-se ob-
servar os seguintes requisitos:

• estarem posicionadas em local de fácil localização, que permi-
tam a manutenção e a troca de forma segura;

• estarem devidamente fi xadas, para evitar deslocamentos aci-
dentais;

• possuírem dispositivos de proteção do polo positivo, para evitar 
contatos acidentais e/ou possíveis curto-circuito.

Todas as intervenções em baterias, incluindo sua substituição 
devem sempre obedecer às indicações do fabricante.

Atenção
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VI 
Conhecer os dispositivos 
de partida, acionamento 
e parada 

Os sistemas e/ou dispositivos de partida, acionamento e parada dos 
equipamentos ou das máquinas estacionárias devem ser devida-
mente projetados, selecionados, além de terem a sua instalação de 
modo a garantir que:

• não estejam localizados em zonas perigosas;

• sejam capazes de impedir o acionamento ou desligamento de 
forma involuntária pelo operador ou por meio de qualquer outra 
forma acidental;

• não proporcionem riscos adicionais;

• tenham sistema de seguran-
ça que não permitam ser 
burlados; e

• possuam condições de se-
rem acionados ou desligados 
em situações de emergência, 
por outro colaborador que 
não seja o próprio operador.

Legislação: Norma regulamentadora 12



Ao serem energizados, os comandos de partida ou acionamento 
devem possuir dispositivos que impeçam o funcionamento de 
forma automática das máquinas e dos equipamentos.

Precaução

Algumas máquinas e alguns equipamentos podem possuir necessi-
dade de operação por mais de uma pessoa. Nesses casos, devem ser 
observadas algumas particularidades:

• seletor do número de dispositivos a serem acionados;

• dispositivos de bloqueio que impeçam a seleção por pessoa não 
autorizada; e

• sinal luminoso para indicar o correto funcionamento.

Para possíveis acionamentos por pessoas não autorizadas, 
as máquinas e os equipamentos devem possuir sistema de 
bloqueio adequado.

Atenção

20

COLEÇÃO SENAR • Nº 223



VII 
Conhecer os sistemas de 
segurança em máquinas 
e equipamentos

Os pontos de perigo de máquinas, equipamentos e implementos de-
vem contar com dispositivos de segurança para evitar acidentes e 
garantir a saúde e a integridade física do trabalhador, por meio de:

• Proteções fi xas, a serem mantidas em suas posições originais, 
de forma permanente ou por meio de dispositivos de fi xação, 
que só possam ser removidos ou abertos com o uso de ferra-
mentas apropriadas;

• Proteções móveis, que podem ser abertas sem o uso de fer-
ramentas específi cas, geralmente interligadas por dispositivos 
mecânicos às estruturas das máquinas ou a algum elemento fi xo 
próximo e associado aos dispositivos de intertravamento.

• Proteções interligadas, diretamente associadas aos dispositi-
vos móveis ou fi xos interligados aos sistemas elétricos de mo-
nitoramento, exigindo uma sequência lógica de desativação, de 
modo conjugado aos dispositivos de intertravamento.
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A neutralização integral ou parcial de sistemas de segurança de má-
quinas autopropelidas e de implementos, a qual exponha a risco 
grave a saúde e a integridade física dos trabalhadores, constitui ato 
faltoso, devendo ser rigorosamente fiscalizada pelo empregador.

Os dispositivos de segurança são aqueles que por si sós, ou por meio 
de interligação com proteções, apresentam-se como capazes de re-
duzir os riscos de acidentes, incidentes ou qualquer agravo a saúde. 
São classificados como:

• Interfaces de segurança ou comandos elétricos: são 
dispositivos que verificam a posição, a interligação e o funcio-
namento de elementos do sistema de segurança, impedindo a 
ocorrência de possíveis falhas.

• Dispositivos de intertravamento:  não permitem o funciona-
mento da máquina sob condições pré-determinadas, com finali-
dade de impedir a ocorrência de acidentes, tais como: 

 » Chaves de segurança eletromecânicas;
 » Chaves magnéticas;
 » Chaves eletrônicas ou codificadas; 
 » Sensores indutivos, entre outros.

• Sensores de segurança: dispositivos que atuam como detectores, 
agindo quando uma pessoa, ou parte de seu corpo, acessa uma 
zona considerada perigosa de uma máquina ou equipamento.

• Blocos e válvulas de segurança ou dispositivos pneumáticos 
e hidráulicos: possuem limitadores de pressão de operação, 
que possibilitam a atuação dos dispositivos de segurança dentro 
de uma faixa segura, reduzindo a probabilidade de riscos de aci-
dentes, com a mesma eficácia de sensores; e

• Dispositivos e elementos mecânicos: retêm, limitam, sepa-
ram, empurram, inibem os acessos as zonas de risco de máqui-
nas e equipamentos.

22
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As proteções das máquinas são projetadas e construídas no sentido 
de atender a requisitos mínimos de segurança, tais como:

• Segurança de dispositivos projetados para toda a vida útil da 
máquina ou cujas partes danificadas ou deterioradas possam 
sofrer reposição;

• Serem construídas de material resistente, capazes de conter a 
projeção de partículas, materiais e peças;

• Sistema de fixação firme e que garanta a resistência e a estabi-
lidade mecânica requerida, de acordo com os esforços exigidos;

• Não sejam capazes de criar pontos de agarramento ou esmaga-
mento com outras proteções ou partes da máquina;

• Não possuírem bordas, arestas ou extremidades cortantes;
• Serem resistentes as condições ambientais do ponto onde são 

instaladas;
• Possuírem sistemas que não permitam ser burlados;
• Oferecerem condições aceitáveis de higiene e limpeza;
• Não permitirem o acesso aos pontos ou zonas de perigo;
• Serem protegidas e capazes de atuar mesmo em condições de 

poeira, sujidade e corrosão, se necessário;
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• Atuarem de modo preventivo e positivo;
• Não serem capazes de gerar riscos adicionais; e 
• Possuírem demais características e dimensões em conformida-

de com o a NR 12.

Quando os acessos às zonas de perigo das máquinas forem 
requeridos uma ou mais vezes durante o turno de trabalho, a 
proteção deve ser móvel, observando os seguintes itens:

• A proteção móvel deve ser interligada com o dispositivo de 
intertravamento, para garantir a parada da máquina quando do 
acesso as zonas de perigo;

• A proteção móvel deve ser interligada com o dispositivo de 
intertravamento e o sistema de bloqueio, quando a abertura 
possibilitar acesso a zona de perigo antes da parada total do 
equipamento e, consequentemente, a eliminação do risco.

Atenção

As máquinas e os equipamentos que possuem proteções móveis as-
sociadas a elementos de intertravamento devem:

• Permitir a operação somente quanto as proteções estiverem 
fechadas;

• Ser capazes de paralisar as funções perigosas imediatamente 
após a abertura durante a operação; e

• Garantir que somente o fechamento das proteções não seja ca-
paz de dar início ao funcionamento das funções perigosas.

Para os dispositivos de intertravamento associados aos sistemas de 
bloqueio, as proteções móveis de máquinas e implementos devem 
obrigatoriamente:

• Permitir o funcionamento e a operação somente quando a pro-
teção estiver fechada e devidamente bloqueada;
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• Ser capazes de manter a proteção fechada e devidamente blo-
queada até a eliminação total do risco de lesão; e

• Garantir que somente o fechamento e o bloqueio das prote-
ções não sejam capazes de iniciar o funcionamento das fun-
ções perigosas.

Os dispositivos de transmissão de força e seus componentes 
móveis, expostos ou acessíveis, devem ser mantidos protegidos por 
meio de proteções móveis ou fixas, além de possuírem dispositivo 
de intertravamento, impedindo o acesso por todos os lados.

Atenção

Tanto as proteções móveis quanto os sensores de segurança dos 
acessos às zonas de perigo devem ser interligados ao sistema de 
rearme (reset) das máquinas e dos equipamentos.

As escadas de acesso às máquinas e equipamentos devem ser dota-
das de proteção dos fundos dos degraus para que mãos ou pés não 
entrem em contato com zonas perigosas.

25
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XVIII Conhecer os sistemas 
de segurança

Tanto as máquinas quanto os equipamentos, em suas zonas de pe-
rigo, devem dispor de dispositivos de segurança, como proteções 
fi xas, móveis ou interligados, para garantir a saúde e a integridade 
física dos operadores. Esses sistemas devem ser previamente sele-
cionados e instalados, atendendo aos requisitos mínimos de segu-
rança, contendo:

• Categoria de segurança conforme análise de riscos e normas téc-
nicas vigentes;

• Anotação de responsabilidade por profi ssional habilitado;

• Conformidade técnica com comandos integrados;

• Instalação em redundância, de modo a não serem neutralizados 
ou burlados;

• Vigilância automática por meio de sistemas, com exceção de sis-
temas mecânicos; e

• Sistema que possibilite a parada de movimentos perigosos, 
quando ocorrerem situações anormais ou de risco de falhas.

As máquinas que possuem proteções móveis com ligação com siste-
mas de intertravamento devem:

• Permitir a operação somente quando as respectivas proteções 
estiverem no modo fechado;
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• Parar suas funções e movimentos perigosos quando as prote-
ções forem abertas durante as operações; e

• Garantir que apenas o fechamento das respectivas prote-
ções não possa dar início as operações normais das funções 
perigosas.

Todas as proteções existentes em máquinas e equipamentos devem 
atender aos seguintes requisitos mínimos de segurança:

• Cumprirem corretamente as funções determinadas;

• Possuírem meios que possibilitem a reposição de partes danifi -
cadas ou deterioradas;

• Serem constituídas de materiais resistentes;

• Não serem capazes de criar pontos de agarramento ou esmagamento;

• Não possuírem pontas, arestas cortantes ou saliências que ofe-
reçam riscos;

• Resistir as intempéries a que forem submetidas;

• Terem sistema que as impeçam de ser burladas;

• Possuírem características que possibilitem a higiene e limpeza;

• Impedirem possíveis acessos as zonas de perigo;

• Possuírem atuação de modo positivo; e

• Não proporcionarem riscos adicionais.

O acionamento de rearme (“reset”) deve estar posicionado de 
modo a permitir uma visão ampla e completa da zona a ser 
protegida pelo sistema.

Atenção
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XIX Conhecer os meios 
de acesso

Todas as máquinas e os equipamentos devem possuir, permanen-
temente, acessos seguros e fi xados em todos seus pontos de opera-
ção, abastecimento, inserção de matérias-primas, retirada de produ-
tos, bem como preparação, manutenção e intervenção constantes.

São considerados meios de acesso elevadores, passarelas, platafor-
mas, rampas ou escadas de degraus.

Devem ser providenciados meios de apoio onde houver a impossi-
bilidade técnica de instalação de meios de acesso, desde que haja 
a indispensável presença do trabalhador no sentido de realizar 
atividades como manutenção e/ou inspeção, abastecimento, entre 
outras. Os meios de apoio podem ser:

• Corrimão ou manípulos;

• Barras;

• Apoio para os pés; ou

• Degraus com superfície antiderrapante.

É fundamental garantir que o operador tenha condições de man-
ter três pontos de apoio, durante o tempo que durar o acesso, 
para sua segurança.

28



Para os postos de trabalho ou locais nos quais haja acesso de 
trabalhadores acima do nível do solo, tais acessos devem dispor 
de plataformas seguras e estáveis. Não havendo possibilidade 
técnica para implantação de plataformas fi xas e estáveis, 
poderão ser utilizadas plataformas móveis, desde que disponham 
de dispositivos que não permitam a sua movimentação ou 
tombamento. 

Atenção

Os meios de acesso devem ser fornecidos quando a altura do piso ou 
do solo do posto de operação:

• Máquinas for superior a 55 centímetros;

• Máquinas autopropelidas for superior a 60 cm.

• Máquinas (colhedoras de arroz, colhedoras de esteira e naque-
las com sistema de nivelamento) for superior a 70 cm.
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Nas máquinas, com exceção daquelas que possuem escadas tipo 
marinheiro ou elevadores, os acessos devem possuir dispositivos de 
proteção contra queda, dispondo das seguintes especificações:

• Dimensionamento, resistência e fixação de forma segura, sendo 
capazes de suportar os esforços requeridos;

• Material resistente a corrosão e intempéries;
• Barra superior com 1,10 a 1,20 metros de altura, em relação ao 

piso e ao longo da extensão, nos dois lados;
• A barra superior não deverá possuir superfície plana, para evitar 

a colocação de materiais e objetos; e
• Rodapé com, no mínimo, 20 cm de altura e barra intermediária 

a 70 cm de altura em relação ao piso, localizada entre o rodapé 
e a barra superior.

Os acessos com risco de queda de materiais e objetos devem con-
tar com proteções fixas instaladas entre o rodapé e o travessão 
superior do guarda corpo. Desse modo, é possível evitar a queda 
desses materiais que possam causar lesões aos colaboradores que 
estejam na área.
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Os meios de acessos, como passarelas, plataformas, rampas e es-
cadas de degraus, devem oferecer condições seguras na circulação, 
no manuseio e na movimentação dos trabalhadores, devendo ainda:

• Ser dimensionados e construídos com material resistente e fixa-
dos de modo a suportar toda movimentação e carga requerida;

• Possuir degraus e pisos com características antiderrapantes;

• Estar sempre desobstruídos; 

• Serem instalados em locais que possam prevenir quedas, escor-
regamento, tropeçamento e demanda excessiva de esforço físi-
co dos trabalhadores.

Barras transversais devem ser instaladas de maneira segura em ram-
pas que apresentem inclinação entre 10 e 20 graus em relação aos 
planos horizontais.

Não são permitidas a construção e a instalação de rampas em locais 
que apresentem inclinação acima de 20 graus.

As plataformas, rampas, passarelas e o acesso as máquinas devem:

• Possuir largura mínima de 60 cm;

• Dispor de meios de drenagem, caso seja necessário; e

• Ter os vãos de acesso livres de rodapés.

Para evitar acidentes com prensagem de membros, os pontos de 
apoio para as mãos devem ficar a uma distância mínima de 30 cm 
de elementos de articulação.

Precaução
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Os locais de operação de máquinas e equipamentos devem possuir 
sistema de iluminação adequados e permanentes, possibilitando 
boa visibilidade dos detalhes da operação. 
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X
X Saber dos cuidados na 

operação e manutenção

Somente trabalhadores qualifi cados ou capacitados devem realizar 
manutenções ou ajustes nas máquinas, desde que estejam paradas 
e em conformidade com todas as orientações contidas nos manuais 
de instruções de operação e manutenção do fabricante. 

São proibidos o abastecimento, a lubrifi cação e a limpeza com má-
quinas e implementos em funcionamento, excetuando-se as situa-
ções nas quais tais procedimentos somente possam ser realizados 
nesse estado. Para esse tipo de atividade, adotar medidas especiais 
de treinamento, sinalização e proteção contra acidentes de trabalho, 
devendo ser executadas apenas com uso de dispositivo de comando 
de ação continuada e baixa velocidade, ou por dispositivo de coman-
do por movimento limitado (passo a passo). 

As proteções fi xas, a serem retiradas, por ocasião da realização 
de manutenções ou ajustes, devem ser prontamente reinstaladas 
ao fi nal da realização do serviço.

Atenção

Sempre que houver necessidade de substituição de baterias, é im-
portante seguir rigorosamente as orientações contidas nos manuais 
de operação da máquina ou do equipamento.

Para as atividades de desmontagem e montagem de pneumáticos 
das rodas, nas quais verifi carem-se riscos de acidentes, devem ser 
observadas as seguintes condições:
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• Recomendações dos fabricantes;

• Total despressurização;

• Remoção do núcleo da válvula de calibragem; e

• Utilização de pressurização dos pneus, no uso de dispositivo de 
clausura ou gaiola. 
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X
XI 

Saber dos cuidados com 
o sistema de correias 
transportadoras

O transporte realizado por meio de correias transportadoras deve acon-
tecer sempre de forma segura. Para isso, esse sistema deve possuir:

• Sistema de frenagem;

• Dispositivo de emergência que possa interromper o seu 
funcionamento;

• Sinal sonoro audível a todos os trabalhadores envolvidos na ati-
vidade, que indique previamente o acionamento;

• Dispositivo de proteção contra quedas de objetos e outros materiais 
sobre os trabalhadores, que operam ou circulem nas proximidades;

• Dispositivos e passarelas que permitam o acesso seguro, em 
caso de necessidade de realização de manutenção;

• Passarelas com dispositivo de proteção contra quedas, em toda 
a sua extensão elevada, em que possa requerer a circulação de 
operadores e daqueles que farão a manutenção; e

• Dispositivo de bloqueio e travamento, com os devidos procedi-
mentos de manutenção.
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XXII Preparar para as 
possíveis intervenções

As máquinas e os equipamentos, em dado momento, são submeti-
dos às intervenções para manutenção, inspeção, preparação, ajuste, 
reparo e limpeza. As máquinas devem possuir um livro próprio, no 
qual serão registradas as informações sobre manutenções preventi-
vas e corretivas. Essas anotações podem ser realizadas em sistemas 
ou fi chas informatizadas, contendo:

• Cronograma das manutenções;

• Todas as intervenções realizadas;

• As respectivas datas das intervenções;

• Serviços que foram realizados;

• Peças substituídas ou reparadas;

• Condições de segurança do equipamento;

• Respectivas conclusões acerca das condições de segurança das 
máquinas; e 

• Informações do responsável pelas intervenções.

Todos os registros de manutenções realizadas em máquinas 
e equipamentos devem estar disponíveis aos envolvidos 
na operação, na conservação e nos reparos, bem como aos 
membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), 
do Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) e às 
possíveis fi scalizações. 

Atenção
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Todas as intervenções necessárias devem ser realizadas por profi ssio-
nais qualifi cados, capacitados ou habilitados, indicados formalmente 
pelo empregador, sempre com as máquinas e os equipamentos pa-
ralisados e de acordo, no mínimo, com os seguintes procedimentos:

• Isolar e descarregar todas as fontes de energia de máquinas e 
equipamentos, de forma visível e prontamente identifi cáveis nos 
dispositivos de comando;

• Realizar bloqueio mecânico e elétrico na posição “desligado” ou 
“fechado”;

• Dotar a máquina de dispositivos para impedir a reenergização;
• Sinalizar com etiqueta ou cartão de bloqueio, contento data, ho-

rário do bloqueio e o motivo da manutenção com o nome do 
responsável;

• Medidas para garantir a não geração de riscos adicionais, decor-
rentes do corte de energias; e

• Medidas e sistemas de retenção com travamento mecânico, para 
evitar o movimento de retorno acidental. 
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Para a realização de regulagens, limpezas, ajustes ou pesquisa de 
defeitos, em uma situação que não seja possível adotar sistemas 
de bloqueio total do equipamento, ou onde haja a necessidade de 
acesso as zonas de perigo, deve ser possível a seleção de modos de 
operação que:

• Desabilitem o modo automático;

• Permitam o acionamento de dispositivo de ação continuada, 
com redução da velocidade ou um tipo de comando por movi-
mento com limitação;

• Impeçam a alteração do modo de operação por trabalhadores 
não autorizados;

• Possuam um único modo de funcionamento ou comando;

• Quando acionado, possua prioridade sobre todos os outros ti-
pos de comando, com possibilidade de parada de emergência; e 

• Sejam claros, visíveis e de fácil identifi cação.

Durante a realização de manutenções em máquinas e 
equipamentos, quando se detecta qualquer tipo de defeito ou 
falha em componentes ou peças que comprometam a segurança, 
deverá ser providenciada a correta reparação ou a substituição 
imediata por outro componente (peça original ou equivalente), 
garantindo, assim, as condições de segurança.

Atenção
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X
XIII Conhecer as sinalizações

As máquinas e os equipamentos, assim como as instalações onde 
se encontram, devem possuir sinalizações de segurança de forma a 
alertar os trabalhadores e outros envolvidos nas operações sobre os 
riscos a que podem estar expostos, além das instruções de manuten-
ção e operação e demais informações necessárias, as quais assegu-
rem a saúde e a integridade física dos trabalhadores.

As sinalizações devem ser compostas por cores, inscrições, símbolos, 
sinais luminosos e/ou sonoros, entre outros, desde que tenham a 
mesma efi cácia.

Recomenda-se que as sinalizações de segurança nas máquinas e nos 
equipamentos estejam presentes durante toda a sua vida útil, deven-
do ainda:

• Ser destacadas na máquina ou no equipamento;

• Estar em localização claramente visível;

• Possuir características de fácil compreensão;

• Ser escritas em língua portuguesa;

• Ser prontamente legíveis; e 

• Indicar claramente os riscos.

As máquinas devem possuir ainda, em local visível e que não possam 
ser apagadas, as seguintes informações:

• Razão social, endereço e CNPJ do fabricante;

• Capacidade, tipo e modelo;
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• Ano de fabricação;

• Série ou identificação;

• Número do registro no CREA da empresa ou profissional legal-
mente habilitado; e

• Peso da máquina ou do equipamento.

Todas as máquinas e os equipamentos devem possuir os 
respectivos manuais de instruções, disponibilizados pelo 
fabricante e/ou importador, com informações completas sobre 
segurança em todas as fases de utilização. Quando extraviados 
ou inexistentes, devem ser restituídos ou reconstituídos pelo 
empregador. 

Atenção

Para a operação segura das máquinas e dos equipamentos, o em-
pregador deverá elaborar procedimentos de trabalho específicos, 
com padronização e descrição de forma detalhada de cada tarefa, 
inclusive com o passo a passo, com base nas informações de análises 
de risco. Contudo, os procedimentos não devem ser as únicas me-
didas para prevenir possíveis acidentes, pois considerados apenas 
como complementos, não sendo capazes de substituir as medidas 
de proteção coletiva e necessárias que garantam a saúde e a segu-
rança dos trabalhadores.

Todos os serviços de intervenção em máquinas e equipamentos, nos 
quais podem ocorrer riscos de acidentes de trabalho, com exceção 
da operação rotineira, devem ser planejados e precedidos de abertu-
ra de Ordens de Serviço (OS), contendo, no mínimo:

• O local e a data da realização do serviço;

• A descrição do serviço a ser realizado;
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• O nome e a função dos trabalhadores envolvidos; 

• O responsável pelo serviço; e

• O responsável pela abertura da Ordem de Serviço (OS).

 

As empresas que não executam e/ou não possuem equipe 
própria para realização de serviço de manutenção de suas 
máquinas ficam isentas da obrigação de elaboração de 
procedimentos de trabalho para essa finalidade.

Atenção

41

Legislação: Norma regulamentadora 12



XXIV Realizar a capacitação 
dos trabalhadores

De responsabilidade do empregador rural, a capacitação dos traba-
lhadores para a operação e o manuseio seguro das máquinas e dos 
equipamentos deve:

• Ser realizada antes do trabalhador assumir a função;

• Ser fornecida sem custo ao trabalhador;

• Possuir carga horária mínima para garantir aos trabalhadores a exe-
cução das suas atividades de forma segura. A carga horária pode ser 
dividida de forma que não ocupe mais do que oito horas diárias; 

• Ser realizada dentro da jornada normal de trabalho; e

• Ser ministrada por profi ssionais ou trabalhadores qualifi cados 
para esse fi m, sob a supervisão de profi ssional habilitado, que se 
responsabilizará por:

» adequar os conteúdos ministrados;
» forma de aplicação da capacitação;
» carga horária; 
» qualifi cação dos instrutores; e
» avaliação dos participantes.

A capacitação dos trabalhadores de microempresas e de 
empresas de pequeno porte poderá ser ministrada por 
trabalhador da própria empresa, que tenha sido capacitado nos 
termos do item 12.138 da NR 12, em entidade ofi cial de ensino de 
educação profi ssional.

Atenção
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Considerações fi nais

O cumprimento das Normas Regulamentadoras que tratam das 
atividades rurais é uma garantia para que o produtor rural consi-
ga minimizar os acidentes e se adeque às exigências dos órgãos 
de fi scalização.

O cumprimento das regras e das normas tem impacto direto sobre o 
gerenciamento da rotina e, consequentemente, na gestão e remune-
ração do produtor, criando um ambiente de trabalho saudável e segu-
ro para todos. 

Esperamos que as informações dessa cartilha auxiliem na gestão das 
operações com máquinas, equipamentos e implementos, para a pre-
venção de acidentes e as doenças do trabalho na propriedade, assegu-
rando, assim, a segurança e a saúde do trabalhador rural. 
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