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Resumo

A finalidade do estudo foi revisar os itens de segurança do trabalho especificados pela NR-12

(Máquinas e Equipamentos), levando em consideração os requisitos específicos de responsabili-

dade do fabricante do equipamento, objetivando elaborar uma lista de verificação baseada na

referida norma, voltada para aplicação em silos metálicos armazenadores de grãos. Esta lista

objetiva também a proposição de melhorias na etapa de projeto do equipamento. Espera-se como

resultado auxiliar na redução de perigos e riscos, no sentido de prevenção dos acidentes graves

e fatalidades na operação de silos armazenadores, auxiliando assim empregadores, cerealistas e

cooperativas agrícolas no momento de aquisição do equipamento.

Palavras-chave: Segurança e Saúde do trabalho, Lista de verificação, Segurança em Máquinas

Introdução

Os silos são construções indispensáveis ao armazenamento da produção agrícola e influem de-

cisivamente na sua qualidade e preço. Entretanto, por sua dimensão e complexidade, podem ser

fonte de vários e graves acidentes do trabalho (BRAZ QUALITY, 2005). Se antes os acidentes de

trabalho no meio rural estavam restritos a ferimentos com ferramentas de trabalho (enxada, fa-

cão), envenenamentos causados por animais peçonhentos e manipulação de agrotóxicos, com a

utilização intensa de máquinas agrícolas ampliaram-se consideravelmente os riscos que estão

sujeitos os trabalhadores rurais em seu trabalho diário (SCHLOSSER et al., 2002). Contudo,

acidentes de trabalho na produção agrícola geralmente não aparecem nas estatísticas oficiais, o
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que têm chamado a atenção dos pesquisadores da agropecuária (ALONÇO, 2004).

Com o aumento significativo dos tipos de acidente de trabalho, a prevenção de acidentes torna-

se um assunto urgente e de grande importância, cujo interesse não se limita apenas aos trabalha-

dores, mas também aos governos, às organizações e à sociedade em geral, pois os prejuízos

gerados pelos acidentes afetam, direta ou indiretamente, a todos os segmentos (SÁ, 2007). Se-

gundo Caponi (2004) um acidente começa muito antes da concepção do processo de produção e

da instalação de uma empresa. O projeto escolhido, as máquinas disponibilizadas e as demais

escolhas prévias já influenciam a probabilidade de acidentes de trabalho.

A prevenção focada na fase de concepção de máquinas e equipamentos foi debatida, pela pri-

meira vez, no Ministério do Trabalho e Emprego no ano de 1993. Tal discussão refluiu para a

Norma Regulamentadora 12, que estabelece os procedimentos obrigatórios nos locais destina-

dos a máquinas e equipamentos, como piso, áreas de circulação, dispositivos de partida e para-

da, normas sobre proteção de máquinas e equipamentos, bem como manutenção e operação. E

nesse sentido, o de incentivar a concepção e a produção de máquinas seguras, que caminha a

alteração da NR-12, prevista para o ano de 2010 (JORNAL DO SINDESP, 2009).

A nova NR-12 aborda as máquinas dentro de um contexto de projeto e de utilização das máqui-

nas, estabelecendo “referências técnicas e princípios fundamentais”; como a eliminação dos ris-

cos na sua origem que procura pelos meios disponíveis eliminar fontes de risco preferencialmen-

te nas etapas de projeto, considerando sempre as necessidades dos operadores em todas suas

etapas: produção, manutenção, transporte e instalação; verifica também a necessidade de obser-

vância aos Manuais desses equipamentos e à operação por trabalhador qualificado ou capacita-

do, que deve receber treinamento obrigatório por parte da empresa, sem ônus para o trabalhador

(GUEIROS, 2010).

Assim, a aplicação plena da NR-12 demonstra ser um caminho que certamente levará a fabrica-

ção de silos armazenadores mais eficientes a melhorias significativas na prevenção de acidentes

do trabalho. Entende-se que quanto mais simples e objetivo for o critério de aplicação da NR-12,

bem como de outras ferramentas prevencionistas, maior será a garantia de que esta aplicação se

dê de forma habitual e, consequentemente, pró-ativa.

Muitos fabricantes de equipamentos não oferecem mais segurança por desconhecimento do as-

sunto, outros acreditam que ao implantarem algum dispositivo de segurança, já resolveram todo

o problema de acidentes ou ainda, na maioria dos casos, acreditam que a adequação destes

equipamentos às normas de segurança represente apenas maior custo final do produto, aumen-

tando assim o valor de venda do equipamento ou reduzindo os lucros da empresa.

Sabendo da importância que tem uma máquina ou equipamento adequadamente protegido, jus-

tificam-se os gastos durante a sua fabricação, deixando de ser despesas para corretamente

serem considerados investimentos. E nesse sentido, o de auxiliar tanto fabricantes quanto com-

pradores que o presente estudo está dirigido.

Nesse sentido, a intenção deste trabalho é elaborar uma lista de verificação baseada na norma

regulamentadora NR-12 do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata de Máquinas e Equipa-

mentos, voltada à aplicação em silos metálicos cilíndricos armazenadores de grãos e/ou semen-

tes. A lista de verificação objetiva orientar as empresas fabricantes de equipamentos agroindustriais

de armazenagem de produtos agrícolas, para a aplicação das recomendações especificadas na

referida norma, exclusivamente durante a etapa de projeto do equipamento.
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Metodologia

Foi gerada uma lista de verificação a partir da NR-12, a lista consiste na elaboração de um ques-

tionário ajustado à atual realidade da NR-12 para aplicação durante as etapas de projeto e fabri-

cação do equipamento agroindustrial silo. Para a geração da lista de verificação foi empregada a

seguinte metodologia: Seleção/triagem das recomendações aplicáveis a lista de verificação, e

Transformação das recomendações em questões/perguntas.

A lista de verificação de conformidade em segurança e saúde do trabalho, baseia-se nas obriga-

ções do fabricante do equipamento contidas na regulamentação mandatória da NR 12 e no texto

para consulta pública da “nova NR-12”.

Na lista, alguns itens estão grafados em bold e outros em bold italico. Esta diferenciação tem o

seguinte significado:

• Bold = Norma Regulamentadora nº 12 da Portaria nº 3214/1978, com última atualização datada

de 28 de janeiro de 1997, Portaria SSST n.º 04, do Ministério do Trabalho e Emprego - “Máqui-

nas e equipamentos”.

• Bold Italico = Proposta de texto para revisão geral da Norma Regulamentadora n.º 12 (Máqui-

nas e Equipamentos) disponibilizada para Consulta Pública pela Portaria SIT n.º 108, de 26/08/

2009 para coleta de sugestões da sociedade, em conformidade com a Portaria GM n.º 1.127, de

02 de outubro de 2003.

Resultados

A intenção é facilitar o trabalho de avaliação de conformidade do equipamento com a NR-12.

Sendo que para todo item apontado como “não conforme” recomenda-se que seja feita uma

breve descrição e, ao final da auditoria, elaborado um relatório com o resumo das não conformi-

dades encontradas e as recomendações de medidas corretivas.

Tabela 1. Lista de verificação de Silos baseada na NR 12.

CONFORMIDADE

DESCRIÇÃO SIM NÃO

ACESSOS

Os Silos possuem escadas e passadiços que permitam acesso fácil e seguro em locais

onde é necessária à execução de tarefas?

Em todos os locais ou os pontos de operação, de abastecimento, de inserção e retirada

de produto e de manutenção acima do nível do solo, onde há frequente acesso de

trabalhadores dispõem de acesso fixos, permanentes e seguros?

Continua...

A - Rampa

B - Rampa com peças transversais para evitar o escorregamento

C - Escada com espelho

D - Escada sem espelho

E - Escada do tipo marinheiro
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Tabela 1. Continuação.

CONFORMIDADE

DESCRIÇÃO SIM NÃO

São adotadas rampas, passarelas, plataformas, escadas de degraus e escada fixa

tipo marinheiro como meio de acesso, conforme o ângulo de lance?

Passarelas, plataformas, rampas e escadas de degraus são dimensionadas,

construídas e fixadas de modo seguro e resistente, de forma a suportar os esforços

solicitantes?

Passarelas, plataformas, rampas e escadas de degraus possuem pisos e degraus

constituídos de materiais ou revestimentos antiderrapantes?

Passarelas, plataformas, rampas e escadas de degraus estão localizadas e instaladas

de modo a prevenir riscos de queda, escorregamento, tropeçamento e de esforços

físicos excessivos despendidos pelos trabalhadores ao utilizá-los?

Os meios de acesso, exceto escada fixa do tipo marinheiro e elevador, possuem sistema

de proteção contra quedas que deve ser dimensionado, construído e fixado de modo

seguro e resistente, de forma a suportar os esforços solicitantes?

Os meios de acesso, exceto escada fixa do tipo marinheiro e elevador, são constituídos

de material resistente a intempéries e a corrosão?

Os meios de acesso, exceto escada fixa do tipo marinheiro e elevador, possuem

travessão superior a 1,20 m de altura em relação ao piso ao longo de toda a extensão,

em ambos os lados? O travessão superior não possuir superfície plana, a fim de

evitar a colocação de objetos?

Os meios de acesso, exceto escada fixa do tipo marinheiro e elevador, possuem rodapé

de, no mínimo, 0,20 m de altura e travessão intermediário a 0,70 m de altura em relação

ao piso, localizado entre o rodapé e o travessão superior?

Passarelas, plataformas e rampas possuem largura útil mínima de 0,80 m; meios e

drenagem (se necessário) e não possuem rodapé colocado no vão de acesso?

Escadas de degraus sem espelho possuem?

• Degraus e lances uniformes, nivelados e sem saliências;

• Projeção mínima de 0,01 m (dez milímetros) de um degrau sobre o outro;

• Degraus com profundidade que atendam à fórmula: 600 = g +2h= 660 (dimensões em

  milímetros).

• Plataforma de descanso com, no mínimo, 0,80 m de largura e 0,80 m de comprimento

  a intervalos de, no máximo, 3 m de altura;

• Largura mínima de 0,80 m;

• Altura máxima entre os degraus de 0,25 m;

• Degraus com profundidade mínima de 0,15 m;

Continua...

w – Largura da escada

h – Altura entre degraus

r – Projeção entre degraus

g – profundidade livre do degrau

a – inclinação da escada (ângulo de lance)

l – comprimento da plataforma de descanso

H – altura da escada

t – profundidade total do degrau
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Tabela 1. Continuação.

CONFORMIDADE

DESCRIÇÃO SIM NÃO

Escadas de degraus com espelho possuem?

• Largura mínima de 0,80 m;

• Degraus com profundidade mínima de 0,20 m;

• Degraus e lances uniformes, nivelados e sem saliências;

• Altura entre os degraus de 0,20 a 0,25 m;

• Plataforma de descanso com, no mínimo, 0,80 m de largura e 0,80 m de comprimento

  a intervalos de, no máximo, 3 metros de altura.

Escadas fixas do tipo marinheiro:

• São dimensionadas, construídas e fixadas de modo seguro e resistente, de forma a

   suportar os esforços solicitantes?

• São constituídas de materiais ou revestimentos resistentes a intempéries e corrosão

  (caso estejam expostas em ambiente externo ou corrosivo)?

• Possuem gaiolas de proteção caso possuam altura superior a 3,5 m, instaladas a partir

  de 2,0 m do piso, ultrapassando a plataforma de descanso ou o piso superior em pelo

  menos 1,20 m?

• Possuem corrimão ou continuação dos montantes da escada ultrapassando a

  plataforma de descanso ou o piso superior em pelo menos 1,20 m?

• Possuem largura entre 0,40 e 0,60 m?

• Possuem altura total de no máximo 10 m, se for de um único lance?

• Possuem altura de no máximo 6 m entre duas plataformas de descanso, e se forem de

  múltiplos lances, construídas em lances consecutivos com eixos paralelos,

  distanciados no mínimo em 0,70 m?

• Possuem espaçamento entre barras de 0,25 m a 0,30 m?

• Tem espaçamento entre o piso da máquina ou da edificação e a primeira barra não

  superior a 0,55 m?

• Possuem distância entre a escada e a estrutura em que ela é fixada de, no mínimo,

  0,15 m?

• As barras estão entre 0,025 e 0,038 m de diâmetro ou espessura?

• Possuem barras com superfícies, formas ou ranhuras a fim de prevenir deslizamentos?

As gaiolas de proteção possuem diâmetro entre 0,65 e 0,80 m e vãos entre grades

protetoras de, no máximo, 0,30 m?

SISTEMA DE SEGURANÇA

As zonas de perigo dos equipamentos dispõem de sistemas de segurança,

caracterizados por proteções fixas, proteções móveis e dispositivos de segurança

interligados, que garantam a integridade física dos trabalhadores?

São adotados sistemas de segurança, em especial nas zonas de operação que

apresentem perigo, devendo considerar as características do equipamento, de modo

a atingir o maior nível possível de segurança?

As proteções foram projetadas e construídas de modo a atender todos os requisitos

de

segurança descritos:

• Cumprem com suas funções apropriadamente durante a vida útil da máquina ou

  possibilita a reposição de partes deterioradas ou danificadas?

• É constituído de material resistente e adequado à contenção de projeção de peças,

  materiais e partículas?

• Estão firmemente fixadas garantindo estabilidade e resistência mecânica compatíveis

   com os esforços requeridos?

Continua...
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Tabela 1. Continuação.

CONFORMIDADE

DESCRIÇÃO SIM NÃO

• Não criam pontos de esmagamento ou agarramento com partes da máquina ou com

  outras proteções?

• Não possuem extremidades e arestas cortantes ou outras saliências perigosas?

• São resistentes a intempéries?

• Impedem sua burla?

• Proporcionam condições de higiene e limpeza?

• Não permitem o acesso à zona de perigo?

• Possuem dispositivos de intertravamentos, utilizados para bloqueio de funções peri-

  gosas das máquinas, protegidos adequadamente contra sujidade, poeiras e corrosão?

• Tem ação positiva (atuação de modo positivo)?

• Não acarretam em riscos adicionais?

Possuem projeto, diagrama ou representação esquemática dos sistemas de segurança

dos equipamentos, com as respectivas especificações técnicas, em língua portuguesa?

Esta afixada, em local visível, uma identificação com as seguintes características?

As proteções, dispositivos e sistemas de segurança integram o equipamento, não

sendo considerados itens opcionais para qualquer fim?

ÁREA DE TRABALHO

Equipamentos que requerem operações de ajustes, inspeção, manutenção ou

outras intervenções periódicas na sua parte interna, possuem sistema de iluminação

quando exige o ingresso de pessoas e em situações de emergência (Interior do silo)?

INSTALAÇÃO

Os requisitos necessários relativos a fundação, fixação, amortecimento, nivelamento,

ventilação, alimentação elétrica, aterramento, entre outras que se fizerem relativas

ao equipamento são fornecidos pelo fabricante ou, na falta destes, pro profissional

legalmente habilitado?

SINALIZAÇÃO

Os equipamentos, bem como as instalações onde se encontram, possuem 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

garantem a integridade física e a saúde dos trabalhadores. A sinalização de

segurança compreende a utilização de cores, símbolos, inscrições, sinais luminosos e

sonoros, entre outras formas de comunicação de mesma eficácia?

A sinalização de segurança destaca-se na máquina ou equipamento; esta em

localização claramente visível; esta protegida de danos e é de fácil compreensão?

Os símbolos, inscrições e sinais luminosos e sonoros seguem, sempre que existentes,

os padrões estabelecidos pelas normas técnicas nacionais vigentes e, na falta destas,

pelas normas técnicas internacionais?

A inscrição do equipamento esta na língua portuguesa (Brasil) e é indelével, mantêm-se

íntegro e legível? A inscrição indica claramente o risco e a parte do equipamento a que

se refere? Observar, pois não deve ser utilizada somente a inscrição de “perigo”.

Continua...

ESTE EQUIPAMENTO ATENDE  AOS

REQUISITOS DE SEGURANÇA DA NR-12
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Tabela 1. Continuação.

CONFORMIDADE

DESCRIÇÃO SIM NÃO

As cores para a sinalização de segurança das máquinas e equipamentos seguem

as indicações abaixo?

• Proteções fixas e móveis, componentes mecânicos de retenção, dispositivos e

  outras partes destinadas à segurança: amarelo;

• Partes móveis perigosas: laranja;

• Gaiolas das escadas, corrimãos e sistemas de guarda-corpo e rodapé: amarelo;

• Dispositivos de parada de emergência: vermelho com fundo amarelo;

• Comunicação de paralisação e bloqueio de segurança para manutenção: azul.

Todos os equipamentos fabricados possuem em local visível placa indicativa com

informações indeléveis, contendo no mínimo:

• Razão social, CNPJ e endereço do fabricante ou importador;

• Informação do tipo, modelo e capacidade;

• O número de série e ano de fabricação;

• O número de registro do fabricante ou importador no CREA;

• Peso da máquina ou equipamento.

MANUTENÇÃO

A manutenção e a inspeção do equipamento é realizada de acordo com as

instruções fornecidas pelo fabricante e/ou de acordo com as normas técnicas

oficiais vigentes no País?

O fabricante indica a maneira como o equipamento deve ser submetido à

manutenção preventiva e corretiva, a forma e a periodicidade de acordo com as

normas técnicas oficiais nacionais vigentes e, na falta destas, normas técnicas

internacionais?

MANUAIS

Todo equipamento possui manual de instruções fornecido pelo fabricante ou

importador, com informações relativas à segurança em todas as fases de utilização?

Os manuais:

• Possuem texto na língua portuguesa (Brasil), com caracteres de tipo e tamanho que

  possibilitem a melhor legibilidade possível, acompanhado de ilustrações explicativas?

• São objetivos, claros, sem ambiguidades e em linguagem de fácil compreensão?

• Tem sinais e/ou avisos referentes à segurança realçados, utilizando cores,

  símbolos e/ou caracteres de tamanho grande?

O manual do equipamento contem, no mínimo, as seguintes informações:

• Razão social, CNPJ e endereço do fabricante ou importador;

• Tipo, modelo e capacidade;

• Número de série ou número de identificação e ano de fabricação;

• Normas observadas para o projeto e construção da máquina ou equipamento;

• Descrição detalhada da máquina ou equipamento e seus acessórios;

• Diagramas, inclusive circuitos elétricos, em particular a representação esquemática

  das funções de segurança;

• Definição da utilização prevista para a máquina ou equipamento;

• Riscos a que estão expostos os usuários, com as respectivas avaliações

  quantitativas de emissões, tais como níveis de ruído e vibrações gerados pela

   máquina ou equipamento em sua capacidade máxima de utilização;

• Definição das medidas de segurança existentes e aquelas a serem adotadas pelos usuários;

Continua...
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Tabela 1. Continuação.

CONFORMIDADE

DESCRIÇÃO SIM NÃO

• Especificações e limitações técnicas para a sua utilização com segurança;

• Riscos que poderiam resultar de adulteração ou supressão de proteções e

  dispositivos de segurança;

• Riscos que poderiam resultar de utilizações diferentes daquelas previstas no projeto;

• Procedimentos para utilização da máquina ou equipamento com segurança;

• Procedimentos e periodicidade para inspeções e manutenção;

• Procedimentos a serem adotados em situações de emergência;

• Indicação da vida útil da máquina ou equipamentos e dos componentes

  relacionados com a segurança.

PROJETO, FABRICAÇÃO, IMPORTAÇÃO, VENDA, LOCAÇÃO, CESSÃO A QUALQUER TÍTULO, EX-

POSIÇÃO,  UTILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Fica proibido a fabricação, importação, comercialização, locação, cessão a qualquer

título, exposição, utilização e adaptação de equipamentos que não atendam ao

disposto desta NR.

Este trabalho não possui a pretensão de apontar ou solucionar todos os riscos existentes nesta

atividade, mas sim, contribuir para que os envolvidos nesta área despertem para a conscientização

da importância da segurança e saúde ocupacional dos trabalhadores.
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