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Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar, a influência do programa de segurança na 

operação de maquina tampográfica, em uma empresa de serviços de Impressão de material na produção 
de gravações técnicas, e esse estudo de aplicabilidade de um programa de atendimento as Norma 

Regulamentadora nº 12 que se refere a Segurança em Maquina e Equipamentos, que também traz auxílio 

da melhoria da qualidade e principalmente na redução de custo, através de otimização das operações com 

a melhoria na qualidade, eliminando os riscos de acidentes e de falhas de produção. A Segurança do 

trabalho na operação de maquina tampográfica é um tema não muito conhecido por haver poucas 

empresas de serviços de Impressão de material na produção de gravações técnicas, esse estudo sobre a 

prevenção acidentes no trabalho com o uso de maquina tampográfica de uma indústria de gravações 

técnicas, buscará oferecer e implantação dos métodos de proteção e mecanismos de segurança e Leiaute. 

Está análise da atividade dos operadores durante situação reais de trabalho, conseguimos obter os 

principais fatores de riscos na gestão aplicada juntamente com os operadores, dentre os quais se 

identificaram como importantes: o desconforto no trabalho correspondente a postura no trabalho 
encontrado na situação real de trabalho, a fadiga  decorrentes das exigências de produtividade. Os 

resultados desta pesquisa contribuem para orientar os profissionais envolvidos sobre a adequação de 

Maquinas e Equipamentos a determinadas análises sujeitas a riscos de acidentes no operação. 

 

Palavras-chave: Máquina Tampográfica; Gravações Técnicas; Segurança do Trabalho; Gestão de 

riscos; 

 

WORKPLACE SAFETY IN MACHINE TAMPOGRAPHICAL: THE 

INFLUENCE OF SAFETY PROGRAM IN OPERATION IN A COMPANY 

SERVICES PRINTING MATERIAL IN PRODUCTION TECHNIQUES OF 

RECORDINGS 
 

Abstract:This paper aims to present the influence of the security program in the operation of pad 

printing machines in a service business of printing material in the production of technical recordings, 

and this study of applicability of a service program the Regulatory Standard 12 which refers to security in 
machines and equipment, which also brings aid to improve the quality and mainly on cost reduction 

through optimization of operations with improved quality, eliminating the risk of accidents and 

production failures. The Work safety in the operation of pad printing machine is not well known for 

having few service companies Printing material in the production of technical recordings, this study on 

preventing accidents at work using a pad printing machine industry recordings theme techniques, offer 

and seek implementation of the methods of protection and security mechanisms and Layout. Analysis is 

the activity of operators during actual work situation, we can obtain the main factors of risk management 

applied together with operators, among which we have identified as important: the discomfort in the 

corresponding working posture at work found in a real work situation , fatigue resulting from 

productivity requirements. The results of this research contribute to guiding professionals regarding the 

suitability of Machines and Equipments some analyzes are risks of accidents in the operation. 

 
Keywords: Pad printing machine; Techniques Recordings; Occupational Safety; Risk management; 

 

 

1. INTRODUÇÃO  
 



 

 
Quando se depara com o grande desafio de gerenciamento de um projeto audacioso numa área crítica como 

segurança do trabalho.Além disso, este trabalho tem objetivo de apresentar uma gestão ou aplicação do programa de 

prevenção de riscos na operação de maquina tampográfica numa empresa de gravações técnicasondeé capaz de 

proporcionar inúmeras outras vantagens competitivas. A partir da experiência acumulada durante a execução de um 

projeto, concluído com muito sucesso, desenvolver-se-á este trabalho. O projeto concluído foi capaz de proporcionar 

vultosos retornos financeiros à organização, capacitar outras pessoas quanto a prevenção de acidentes, expandir as 

oportunidades de desenvolvimento de novos projetos, melhorar indicadores e qualidade, além de outros benefícios 
indiretos.  

Tampografia é um processo de impressão por transferência indireta de tinta, a partir de um clichê gravado em baixo 

relevo com o motivo a ser impresso, por um tampão (almofada) de silicone. Oferece a maior definição e precisão em 

traços de linhas finas, o que faz com que seja um processo muito versátil e utilizado para imprimir em superfícies 

cilíndricas, curvas ou planas, regulares ou irregulares. Aplicações típicas incluem brinquedos, relógios, aparelhos 

eletrônicos, eletrodomésticos, vidrarias, brindes e outros. A Tampografia é um processo que permite grande 

flexibilidade sendo possível obter impressões precisas em superfície côncava, convexa, em desnível, alto ou baixo 

relevo. Utilizado para decorar e personalizar uma ampla variedade de materiais como: todos os tipos de plástico, 

borracha, vidro, superfície pintada, madeira, tecido, papel, alumínio, entre outros 

Este estudo analisará o a influencia causada após aplicação do programa de prevenção de riscos em maquina 

tampográfica, desenvolvido na empresa WR Gravações Técnicas LtdaEireli, localizada em Guarulhos - SP, entre os 
meses de fevereiro à agosto de 2014, no qual participaram a equipe de manutenção da fábrica, líderes e supervisores da 

área que utiliza o referido produto, além das áreas de suporte (engenharia, compras, materiais, almoxarifado, dentre 

outros).  

O trabalho será fundamentado nas Normas que definem referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de 

proteção para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores,medidas apropriadas sempre que houver pessoas 

com deficiência envolvidas direta ou indiretamente no trabalho e estabelecer 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, em todas as atividades, sem prejuízo da observância do disposto nas demais Normas 

Regulamentadoras - NR aprovadas pela Portaria n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, nas normas técnicas oficiais e, na 

ausência ou omissão destas, nas normas internacionais aplicáveis, descrevendo capacidades, componentes, sistemas de 

proteção, procedimentos de segurança, situações em desacordo com a normatização e propor através de sugestões, 
correções que se fizerem necessárias.  

Visa também o bem estar do trabalhador em todas as suas atividades laborais além de minimizar os processos 

trabalhistas decorrentes de reclamações relativas as condições insalubres e/ou inseguras que por ventura venham a 

existir nas dependências e atividades funcionais da Empresa. 

Nosso trabalho tem, como escopo, não criticar a Empresa como entidade geradora de mão de obra e de sustento 

para os trabalhadores, mas única e exclusivamente orientar e sugerir medidas corretivas ou prevencionistas que venham 

a contribuir para a melhoria da produtividade, e das condições de trabalho. 

Considerando-se que os acidentes de trabalho em Maquina Tampográfica responsáveis por LER/DORT tornaram-se 

mais frequentes devido a intensificação e densificação do trabalho durante a após a reestruturação produtiva ocorrida, 

como tal possuem um forte apelo social a mudanças. A prevenção desses agravos torna-se, portanto, uma justificativa 

mais que preponderante para a produção de conhecimentos que auxiliem os que se propõem a lidar com essas realidades 

a pensar a melhor forma de implantar recursos técnicos disponíveis ou organizacionais que possam ser efetivos para 
auxiliar os operadores de maquina na gestão dos riscos em seu trabalho.  

 

 

2. REFERENCIAL TEORICO 
 

2.1 A PREVENÇÃO BASEADA NO PONTO DE VISTA DA ATIVIDADE DE TRABALHO 

 

Como trazido anteriormente, as estatísticas de acidentes no Brasil evidenciam que grande parte dos acidentes que 

atingem os membros superiores, acarretando em muitas ocasiões lesões por esforços repetitivos que ocorrem em 

sistemas de produção de linhas de Maquinas e de equipamentos. Muitos desses equipamentos encontram-se nas linhas 

de empresas de gravações e indústria de brindes. 
Como exposto em itens anteriores, o sofrimento musculoesquelético está presente em muitos dos trabalhadores. 

Programas de prevenção baseados na Ergonomia do posto de trabalho levaram a várias melhorias que minimizaram o 

impacto do sofrimento musculoesquelético; no entanto, essas atuações corretivas e preventivas não chegaram ao cerne 

da questão, ou seja, não conseguiram abarcar a complexidade da atividade de trabalho e descobrir, através de sua 

análise, os reais elementos que deveriam ser modificados no trabalho e que contribuiriam de forma efetiva para a 

redução do adoecimento. 

Diante de um contexto onde estão presentes os acidentes e o sofrimento musculoesquelético, para se pensar a 

prevenção há que fazê-lo de forma integrada. E essa é uma questão central. A prevenção dos acidentes não pode estar 

dissociada da prevenção do adoecimento. Os problemas estão absolutamente interligados porque o operador que lida 

com todas essas questões delas não está dissociado. Ele ou eles são os mesmos que lidam com os riscos de acidentes e 

de adoecimentos. As máquinas perigosas, as inadequações de processos, as exigências de produtividade, flexibilidade e 



 

 
qualidade, que levam à intensificação do trabalho, estão colocadas ali, juntas e interpenetradas na atividade de trabalho. 

Assim, todos os elementos de proteção que serão adicionados às máquinas para que o operador não se acidente farão 

parte desse contexto. Portanto, a proteção da máquina com diversos dispositivos deve permitir também a proteção do 

operador em todas as contingências existentes em sua atividade de trabalho, não devendo, então, estar dissociada de 

todas as exigências que se apresentam nesse contexto. 

Trata-se então de discutir sobre os atuais paradigmas de prevenção baseados apenas na relação homem-máquina, 

criar novas bases conceituais para que as novas práticas sejam aplicadas. Nessa questão é que se inserem a Ergonomia e 
a Ergologia: buscar, através da atividade real de trabalho e de quem a realiza e lida com todos os elementos que ela 

possui, os caminhos pelos quais se deve trilhar para se conseguir atingir os objetivos que se quer alcançar. Implantar as 

proteções levando-se em conta todos os constrangimentos existentes e o contexto produtivo no qual se inserem os 

trabalhadores para que, de fato, sejam consideradas proteções no amplo sentido. 

Na física ocorre que, quando se muda de ponto de vista, as leis parecem 

diferentes: um deslocamento do quadro de referência pode levar a um 

deslocamento dos conceitos, um deslocamento em nossos modos de 

perceber as causas e os efeitos (DENNET e HOFSTADTER, 1987, apud 

GUERÍN, et al., p. 7) 

 

No qual se inserem os trabalhadores para que, de fato, sejam consideradas proteções no amplo sentido. 
Historicamente, o mundo do trabalho vem evoluindo nas práticas adotadas para a prevenção tanto no que diz respeito 

aos acidentes quanto ao adoecimento musculoesquelético. Binder e Almeida (2003), em uma perspectiva histórica sobre 

os acidentes de trabalho, publicaram que, na década de 30, a análise dos acidentes era sistematizada dentro da 

perspectiva de que o acidente se derivava de uma seqüência linear de eventos que culminavam no infortúnio, 

introduzindo o que ainda hoje permanece em grande parte das empresas do Brasil: a noção de “atos inseguros” e 

“condições inseguras” como as causas dos acidentes. A partir das décadas de 60 e 70, os movimentos das escolas 

sistêmicas e sócio técnicas de organização do trabalho ampliaram os conceitos sobre as etiologias dos acidentes de 

trabalho para a concepção multicausal. Desse ponto, vários métodos de investigação surgiram inicialmente com a 

aplicação de questionários extensos para identificação das falhas técnicas, gerenciais e/ou riscos assumidos que 

contribuíam para os acidentes, culminando no ainda utilizados Método de Árvore de Causas. A abordagem dos 

acidentes de trabalho também recebeu alguns conceitos da escola behaviorista, onde se aprofunda no comportamento 
humano e nos erros, na procura da causa para se atuar na prevenção, o que geralmente se baseia na melhoria da 

formação dos operadores e do planejamento das tarefas. 

Almeida (2003) publicou para os interessados em temas de saúde e segurança no trabalho, uma possibilidade de 

revisar conceitos acerca de risco, perigo, saúde e segurança e propor uma mudança nos paradigmas ligados aos ainda 

utilizados como causalidade dos acidentes, ditos atos e condições inseguros. Essa publicação propõe ainda uma 

discussão sobre a forma de análise, principalmente dos acidentes ocorridos em sistemas sóciotécnicos que sempre 

incorporam tecnologias novas, através de contribuições de estudiosos das áreas de Psicologia Social e Cognitiva, da 

Sociologia, da Engenharia e da Ergonomia, inclusive cognitiva. Além de contribuir para a atuação de auditores fiscais 

do Ministério do Trabalho, esse estudo pode ser utilizado por profissionais da área de saúde e segurança do trabalho no 

intuito de ampliar a visão ainda restrita sobre as causas dos acidentes de trabalho. Alguns pontos podem ser extraídos 

como principais nas diversas abordagens propostas nesse livro: uma delas é de que os acidentes respondem a uma 

multiplicidade de causas que culminam no evento; outra é de que existem aspectos organizacionais a serem 
contemplados e que os elementos relacionados aos sujeitos também devem ser reconhecidos e aprofundados nessa 

complexa análise. A partir desse ponto avança-se da visão simplista e dicotômica de atos e condições inseguras como 

fatores determinantes e únicos para a ocorrência de um acidente. 

A inclusão da Ergonomia no estudo dos acidentes de trabalho trouxe um ganho expressivo para as perspectivas 

preventivas, baseando-se no amplo conhecimento do trabalho para que se possa modificá-lo (GUERÍN et al., 1997) 

através da aplicação da análise ergonômica do trabalho, na qual os aspectos do contexto histórico social e econômico, 

da tarefa prescrita, da atividade real de trabalho e dos indivíduos são analisados. Almeida (2003) refere-se à 

contribuição da Ergonomia e de outras ciências para os aspectos relacionados à variabilidade das situações de trabalho e 

à gestão dos riscos realizada pelos operadores, a fim de esclarecer os caminhos que se podem trilhar para o 

reconhecimento da causas dos acidentes. 

Com relação à variabilidade, dentro da visão ergonômica existem duas categorias distintas: a variabilidade normal, 
que é decorrente do próprio tipo de trabalho, como modelos diferentes de peças que são solicitadas à produção, e a 

variabilidade incidental, como a quebra de máquinas, de ferramentas, problemas de projetos que não permitem a 

execução normal da tarefa. (GUERÍN et al., 1997, p. 48). A possibilidade de gestão da variabilidade pelo trabalhador é 

fundamental para a gestão dos riscos na atividade de trabalho. 

Um aporte da Ergonomia Cognitiva para a gestão dos riscos, não reduzindo seu conceito a apenas esse ponto, 

aborda aspectos ligados aos conceitos de representação para a ação baseados na história singular dos sujeitos nas 

diversas situações (de vida, de formação, de experiência profissional, de competência) e como seus comportamentos se 

modificarão de acordo não só com o que lhes é inerente, mas também por seu estado emocional, de saúde, físico e 

mental. Isso interfere significativamente nessa gestão quando as dificuldades encontradas pelos sujeitos na execução de 

suas atividades superam sua capacidade cognitiva de antecipação e restringem suas estratégias de ação. A ausência de 

possibilidades nos sistemas de produção que permitam as ações ou estratégias utilizadas pelos trabalhadores, que irão 



 

 
colocar no trabalho todas essas questões para dar conta da tarefa, tem sido reconhecida como potencialmente geradora 

de acidentes. 

Estamos, então, dentro de uma visão que privilegia a compreensão do 

trabalho real, o conhecimento da atividade e que deve levar em 

consideração a complexidade dos fatores que determinam a maneira com 

que a atividade é realizada e as consequências em matéria de saúde e 

segurança. Vê-se, então, que o fato de considerar o homem como ator vai 
mudar o ponto de vista a ser adotado na gestão de riscos, em particular, 

isso vai colocar em evidência o papel do conhecimento das atividades 

(sob diferentes formas: modos operatórios, estratégias, etc.) (ALMEIDA, 

2003, p. 93). 

A partir dessas colocações já se pode pensar em formas de prevenção ou de gestão dos riscos no trabalho, baseadas 

não apenas em barreiras e na redução da exposição aos perigos, mas sim colocando o homem como um agente que 

organiza o trabalho através de suas ações e interações e permitindo a ele essas atuações, através da análise da atividade 

real de trabalho. 

Ao aprofundar nas questões relativas ao que está em jogo nas situações reais de trabalho, a Ergologia, como 

filosofia que transita por diversas disciplinas, vem ampliar o conceito desta atividade humana que é a do trabalho. 

Dentro do propósito de “um projeto de melhor conhecer e, sobretudo, de melhor intervir sobre as situações de trabalho 
para transformá-las”, Schwartz e Durrive (2003, p. 25) vêm trazer a perspectiva ergológica que trata de unir aos 

conhecimentos da Ergonomia os valores que se passam nas escolhas dos trabalhadores como determinantes do 

programados riscos no trabalho. Sendo assim, a Ergologia vem se colocar como fundamental na produção dos saberes 

em relação às perspectivas de prevenção que se apresentam como emergentes nesse contexto e em vários outros 

pertinentes a situações de trabalho. 

A perspectiva ergológica nos remete à idéia de que, para 

compreender algo de nossa história e para agir na história, é 

preciso se colocar nesse plano, ou seja, há um retrabalho 

permanente dos valores a viver – e nós somos todos iguais diante 

desse trabalho (SCHWARTZ e DURRIVE, 2003, p. 205).23 

Objetivamente, o que se busca através da análise da atividade é trazer o trabalhador como sujeito central para se 
pensar o trabalho com todos os contingentes que ele possui. É trazer o trabalhador como o responsável direto e 

inequívoco do cumprimento dos objetivos de produtividade, qualidade e gestão de riscos através de suas antecipações, 

interações, gestões individuais e coletivas nas situações de trabalho. Não há como desconsiderar o ator principal dessa 

peça na execução do trabalho bem feito. Adoecê-lo ou acidentá-lo é como perder quem realmente faz o espetáculo 

acontecer. 

[ ...]  o trabalho é infinitamente mais complicado do que 

podemos imaginar. 

[ ...] Fazer Ergonomia é, através da análise da atividade, dar 

conta desta riqueza. Fazendo isto descobrimos o quanto é 

escandaloso tudo o que impede, nas situações de trabalho, as 

pessoas empregarem todas as suas potencialidades. É graças a 

elas que as empresas sobrevivem, que os produtos são de boa 
qualidade, que as máquinas recebem manutenção, etc. 

Fundamentalmente, é isto o ofício das pessoas. 

(DURAFFOURG, 2003, p. 68). 

 

2.2 A ABORDAGEM ERGONÔMICA 

 

Para Hubault (apud DANIELLOU, 1994), “a ergonomia sempre seguiu a evolução da demanda industrial”, 

portanto, tem suas bases inseridas dentro das modificações exigidas pelas dificuldades apresentadas pelo modelo 

taylorista de divisão extrema do trabalho. O enriquecimento progressivo dos conceitos e das possibilidades que 

encontrou a Ergonomia, como campo de atuação, remete-nos ainda a desafios que hoje são extremamente atuais. Os 

diversos contextos produtivos que constrangem as possibilidades de atuação dos trabalhadores vêm sendo objeto de 
estudo também de diversas outras disciplinas. Os objetivos podem ser de aumento de produtividade, de qualidade, de 

saúde ou de segurança, mas todos encontram na Ergonomia uma possibilidade, através da análise do trabalho, de busca 

das melhores ou, pelo menos, das possíveis soluções para as dificuldades encontradas. 

 

Guerín et al. (1997) afirma que a análise ergonômica do trabalho 

contém aspectos ligados àtarefa (tudo o que é prescrito ao 

operador, ou seja, o que ele deve fazer) e à atividade real,onde o 

operador, mediante as condições reais que possui para realizar o 

que lhe foi solicitado,lança mão de estratégias para conseguir 

alcançar os resultados. Nessa análise deve-se levar 

 



 

 
2.3 SEGURANÇA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 

As máquinas e equipamentos devem garantir a segurança dos trabalhadores,durante seu funcionamento, através de 

proteções adequadas nas zonas deperigo. Sempre que possível, estas proteções devem ser parte integrante dasmáquinas. 

Só assim o trabalhador não ficará tentado a removê-las. 

A posição dos controles permitirá uma operação simples e segura. Os controlesde partida devem ser protegidos e 

posicionados de tal maneira que não possamser operados acidentalmente. O comando de parada deve ser posicionado 
próximo ao comando de partida. Os pedais de operação devem ser protegidoscontra operação acidental. Todos os 

controles serão, claramente, identificados. 

Os dispositivos de emergência, quando acionados, devem parar a máquinaimediatamente. Em instalações onde a 

partida, ou o funcionamento inadequadoda máquina, possa criar um risco adicional, devem ser instalados alarmes, 

nãosubstituindo, porém, as proteções físicas. 

As maçanetas, os botões e os pedais usados em operações perigosas devemser projetados e posicionados de forma a 

evitar seu acionamento acidental. Emcontrapartida, os botões “PARE” devem ser de fácil alcance e na cor vermelha. 

 O material utilizado para as proteções deve apresentar resistência para suportara projeção de uma parte da 

máquina. O peso e o tamanho devem sercompatíveis com as necessidades de remoção da proteção. Em relação aos 

materiais aplicados, devemos levar em consideração suas propriedadesmecânicas, térmicas, físicas e químicas 

como, por exemplo: chapas metálicas,telas protetoras, tampa plástica entre outros. 
Quando um equipamento é adquirido, ele deve atender aos requisitos básicos desegurança. O primeiro é que a 

máquina deve ser construída de tal forma que nãoseja necessário acrescentar proteção extra. Outros requisitos devem 

incluir: Instruções de manutenção e de segurança em português;Existência de proteção de modo que o operador não se 

machuque,mesmo que ele se distraia ou faça movimentos repentinos; 

 

 

3. METODOLOGIA 
 

O autor fez uma pesquisa bibliográfica em vários meios diferentes, como livros, revistas, boletins, informativos de 

empresas, sites, monografias e manual legislação, permitindo extrair muitas informações sobre a referida metodologia, 

enriquecendo o corpo principal deste trabalho. 
A proxima etapa da elaboração deste trabalho iniciou-se com o encadeamento dos dados reais do estudo de caso 

com a pesquisa bibliográfica relacionada ao tema abordado, levantando-se sobre programa de prevenção de risco. 

Em seguida, estruturaram-se estes temas dentro da dinâmica do projeto realizado, demonstrando as atividades 

intrínsecas e extrínsecas envolvidas. Posteriormente fez-se a concatenação destes conhecimentos para 

sistematizar/descrever as ações do projeto, melhorando a abordagem didática deste trabalho. 

Este trabalho tem por objetivo de orientar e sugerir medidas corretivas ou prevencionistas de proteção, a serem 

adotadas nessa ordem de prioridade: 

a) medidas de proteção coletiva; 

b) medidas administrativas ou de organização do trabalho; e 

c) medidas de proteção individual. 

 

3.1. Caracterização da Empresa Estudada 
 

Nessa etapa foi feita a seleção de uma Empresa de Gravações Técnicas que possuísse Maquinas Tampográfica e 

fosse manuseada pelo operador. Esta função de operador com alta demanda de produção. 

Para isso foi selecionado uma empresa de serviços de impressão de material na produção de gravações técnicas. Na 

época da coleta de dados essa empresa contava com 49 funcionários. O setor de gravações técnicas contava com um 

efetivo de 39 funcionários. Deste efetivo a tampográfica possuía dezenove funcionários, sendo dez destinados ao 

trabalho de gravações técnicas em maquina tampográfica. 

 

3.2. Inspeção Visual dos Postos de Tampografia 

 

Com relação às avaliações da máquina e equipamentos, com objetivo de atender ao disposto da NR-12 da Portaria 
3.214 de 08 de junho de 1. as máquinas tampograficas de segurança citadas no objecto deste estudo conforme os itens 

das clausulas da Norma Regulamentadora acima citada. São consideradas medidas de proteção, a serem adotadas nessa 

ordem de prioridade: medidas de proteção coletiva; medidas administrativas ou de organização do trabalho; e medidas 

de proteção individual. A concepção de máquinas deve atender ao princípio da falha segura. 

Logo após a seleção da empresa, foi feita uma visita aos postos de trabalho selecionados, para observar, estudar 

eregistrar as Condições e Operação da Maquina Tampografica dos empregados no desenvolvimento dastarefas. 

Através de inspeções das Máquinas e Equipamentos e também por informações fornecidas pela Empresa, através de 

seus prepostos, tendo como objetivo a verificação dos seguintes itens:  

 

3.2.1. Avaliação das Condiçõese Operação da Maquina Tampografica no desenvolvimento das tarefas 

 



 

 
A verificação deste posto consiste nas seguintes etapas: 

a) Arranjo físico e instalações 

b) Dispositivos de partida, acionamento e parada. 

c) Dispositivos de parada de emergência. 

d) Meios de acesso permanentes. 

e) Transportadores de materiais. 

f) Sinalização. 
g) Manuais de Operação e Manutenção. 

h) Aspectos ergonômicos. 

i) Riscos adicionais na operação de Maquina. 

j)  Manutenção, inspeção, preparação, ajustes e reparos. 

k) Procedimentos de trabalho e segurança. 

l) Outros requisitos específicos de segurança   

Conformeilustrado na Fig. (1). 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Figura 1. (a) Arranjo físico e instalações; (b)Dispositivos de partida, acionamento e parada; (c) Dispositivos de parada de 

emergência; (d) Meios de acesso permanentes; (e) Transportadores de materiais; (f) Sinalização; (h) Aspectos 

ergonômicos; (i) Riscos adicionais na operação de Maquina.   

 

3.3. Seleção da amostra 

(b), (c) , (h) e (i) 

 

(e)e (h) 

 

(a) , (d) e (f) 



 

 
 

Na empresa selecionada o setor de tampografia, na época do levantamento de dados, havia atividade produtiva 

para apenas 5 funcionários emcada posto. Portanto, realizou-se um censo. 

 

 

 

 

3.4. Procedimento de coleta de dados. 

 

O setor de tampográfia foram observados e fotografados durante a 6 períodos, o que equivaleu a 48 

horasdistribuídas ao longo de três dias, sendo que em 2 períodos a atenção se voltou para Analise de Operação e 

Avaliação do Aspecto Ergonômico  

 Concomitantemente ao desenrolar dos ciclos de trabalho foram preenchidos, por um especialista, os questionários 

deambos os protocolos,e aplicação da  Lista de Verificação ou Auditoria referente a normalização do Ministerio do 

trabalho NR-12, havendo nesta etapa uma forte interação entre o especialista e os operários, a fim de dirimir eventuais 

dúvidas de interpretações  

 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Este projeto teve como objetivo identificar as fontes de riscos presentes e a influencia direta e indireta na 

produção, a seguir serão apresentados os resultados da avaliação 

Melhoria no Leiute conforme Implantação do Programa de prevenção em Maquinas e  Equipamentos. 

 

Conformeilustrado na Fig. (2). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. (a) Arranjo físico e instalações das Maquinas e Equipamentos 

 

Os Resultados Obtidos em Função da Avaliação Qualitativa ou Visual e Coleta de Dados apontado pelos métodos 

aplicados individualmente. O Quadro (1), apresenta as Não Confomidades e Recomendações a Seguir. 

 

NÃO CONFOMIDADES ENCONTRADAS E RECOMENDAÇÕES 

1. As vias principais de circulação nos locais de trabalho e as que conduzem às saídas deverão ter 

distância de, no mínimo, 1,20 m (um metro e vinte centímetros) de largura; 

2. Algumas áreas de circulação no setor fabril deverão ser mantidas permanentemente desobstruídas; 

3. Nos locais de instalação de máquinas e equipamentos, as áreas de circulação devem estar 

devidamente demarcadas e em conformidade com as normas técnicas oficiais; 
4. Os materiais em utilização no processo produtivo deverão ser alocados em áreas especificas de 

armazenamento, e devidamente demarcadas com faixas na cor indicada pelas normas técnicas oficiais ou 

sinalizadas quando se tratar de áreas externas; 

5. Os espaços ao redor das máquinas e equipamentos deverão ser adequados ao seu tipo e ao tipo de 

operação, de forma a prevenir a ocorrência de acidentes e doenças relacionados ao trabalho; 

6. Os condutores de alimentação devem facilitar e não impedir o trânsito de pessoas e materiais ou a 

operação das máquinas; 

7. As máquinas e equipamentos devem ser aterrados, conforme as normas técnicas oficiais vigentes, as 

instalações, carcaças, invólucros, blindagens ou partes condutoras das máquinas e equipamentos que não 

Antes do  

Programa NR-12 
Depois do  

Programa NR-12 



 

 
façam parte dos todas circuitos elétricos, mas que possam ficar sob tensão; 

8. A sinalização de segurança deve ser adotada em todas as fases de utilização e vida útil das 

máquinas e equipamentos; 

9. Deverão ser ministrados treinamentos e/ou cursos para operadores de máquinas, pessoal envolvido 

na manutenção e lideres; 

10.  Deverão ser providenciadas melhoria no Aspecto Ergonomico na operação de Maquinas 

Quadro (1) de Não Confomidades e Recomendações 

5. CONCLUSÃO 
 

Este projeto teve como objetivo identificar as fontes de riscos  presentes e a influencia direta e indireta na 

produção, conforme apresentados os resultados da avaliaçãoobtidos em função das condições da maquina e operação, 

foi possível estabelecer uma avaliaçãoentre o grau de risco apontado pelos métodos, individualmente.  

Observa-se no exercício das auditorias da segurança do trabalho que ambos os métodos utilizados nessa pesquisatêm 

sido empregados de forma concorrente. Trata-se de um erro conceitual, dado que cada método possui um 

enfoqueparticular. O correto é que ambos sejam utilizados de forma complementar, para que possam mapear, de forma 

maisprecisa, as estruturas com maiores riscos. O que se justifica plenamente pela observação dos 

resultadosapresentados no Quadro (1). 

A influencia do programa de atendimento as Norma Regulamentadora nº 12 que se refere a Segurança em Maquina e 

Equipamentos, que também trouxe auxílio da melhoria da qualidade e principalmente na redução de custo, através de 

otimização das operações com a melhoria na qualidade, eliminando os riscos de acidentes e de falhas de produção 
Durante a análise da atividade dos operadores, conseguimos obter os principais fatores de riscos na gestão aplicada 

juntamente com os operadores, dentre os quais se identificaram como importantes: o desconforto no trabalho 

correspondente a postura no trabalho encontrado na situação real de trabalho, a fadiga  decorrentes das exigências de 

produtividade. Os resultados desta pesquisa contribuem para orientar os profissionais envolvidos sobre a adequação 

de Maquinas e Equipamentos a determinadas análises sujeitas a riscos de acidentes no operação de Maquinas e 

Equipamentos. 
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