
NR 3 - EMBARGO OU INTERDIÇÃO

3.1 Embargo e interdição são medidas de 
urgência, adotadas a partir da constatação 
de situação de trabalho que caracterize 
risco grave e iminente ao trabalhador.

3.1.1 Considera-se grave e iminente risco 
toda condição ou situação de trabalho que toda condição ou situação de trabalho que 
possa causar acidente ou doença 
relacionada ao trabalho com lesão grave à 
integridade física do trabalhador.

3.2 A interdição implica a paralisação total ou 
parcial do estabelecimento, setor de 
serviço, máquina ou equipamento.



3.3 O embargo implica a paralisação total ou 
parcial da obra.

3.3.1 Considera-se obra todo e qualquer serviço 
de engenharia de construção, montagem, 
instalação, manutenção ou reforma.

3.4 Durante a vigência da interdição ou do 
embargo, podem ser desenvolvidas atividades 
necessárias à correção da situação de grave e 
iminente risco, desde que adotadas medidas de iminente risco, desde que adotadas medidas de 
proteção adequadas dos trabalhadores 
envolvidos.

3.5 Durante a paralisação decorrente da 
imposição de interdição ou embargo, os 
empregados devem receber os salários como 
se estivessem em efetivo exercício.







Tupia





Robot



Triturador de couros com rosca sem fim







Máquinas de Grande Porte Para 
Impressão e Rotulagem de Latas de 
Alumínio 

















Regulamento Técnico da Qualidade (RTQ) e Requisitos de Regulamento Técnico da Qualidade (RTQ) e Requisitos de 
Avaliação da Conformidade (RAC) para Prensas Mecânicas Avaliação da Conformidade (RAC) para Prensas Mecânicas 

ExcêntricasExcêntricas

�Portaria 37, de 16/01/2008: Certificação de EPI 
(de produto) 

(resultado do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o 
Inmetro e o Ministério do Trabalho e Emprego, publicado no 
Diário Oficial do dia 21 de setembro de 2007)

Na área de Certificação (de serviço), já existe sobre 
Serviços Próprios de Inspeção de Equipamentos 
(SPIE), da NR 13 (desde Portaria INMETRO 
06/2001, alterada pela 349/2009) – IBP – MTE –
Empregadores – Trabalhadores

COMCER NR 13: tripartite



Avaliação da Conformidade é a “demonstração de que 
requisitos especificados relativos a um produto, processo, 
sistema, pessoa ou organismo são atendidos” - ABNT NBR 
ISO/IEC 17000 (2005) 

Avaliação da Conformidade é um “processo sistematizado, 
com regras pré-estabelecidas, devidamente acompanhado e 
avaliado, de forma a propiciar adequado grau de confiança 
de que um produto, processo ou serviço, ou ainda um 
profissional, atende a requisitos pré-estabelecidos por 
normas ou regulamentos, com o menor custo possível para a normas ou regulamentos, com o menor custo possível para a 
sociedade”. (significado semelhante a ISO/IEC 17000)

ABNT ISO/IEC Guia 2, a Avaliação da Conformidade é um 
“exame sistemático do grau de atendimento por parte de um 
produto, processo ou serviço a requisitos especificados”

Organização Mundial do Comércio – OMC, a Avaliação da 
Conformidade é “qualquer atividade com objetivo de 
determinar, direta ou indiretamente, o atendimento a 
requisitos aplicáveis”.



Os Impactos Sociais e Econômicos Propiciados pela 
Avaliação da Conformidade

� Propiciar a concorrência justa

� Estimular a melhoria contínua da qualidade

� Informar e proteger o consumidor

� Facilitar o comércio exterior, possibilitando o � Facilitar o comércio exterior, possibilitando o 
incremento das exportações

� Proteger o mercado interno

� Agregar valor às marcas



Regulamento Técnico
Documento que enuncia as características de um produto ou os 

processos e métodos de produção a ele relacionados, incluídas 
as disposições administrativas aplicáveis, cujo cumprimento é 
obrigatório. 

Pode tratar parcial ou exclusivamente de terminologia, símbolos e requisitos 

de embalagem, marcação ou rotulagem aplicáveis a um produto, serviço, 

bens, pessoas, processo ou método de produção.

� Objetivo

� Campo de aplicação� Campo de aplicação

� Termos e definições

� Requisitos Gerais, Técnicos e Administrativos

� Procedimentos de Avaliação da Conformidade

� Disposições Gerais e Transitórias

� Outros capítulos opcionalmente utilizados

Aspectos importantes:

Consulta e Audiência Pública, Notificação ao TBT/OMC/.....



INMETRO-MDIC

Programa Brasileiro de Avaliação da Conformidade 
(PBAC) –

PLANO DE AÇÃO QUADRIENAL 2008-2011 (DOU 
09/maio/2008)

..............

98 - Máquinas e equipamentos (prensas)

..................

Portaria 296, de 27 de julho de 2010

consulta pública sobre Regulamento Técnico da 
Qualidade (RTQ) para Prensas Mecânicas 
Excêntricas



Considerando a alta incidência de acidentes de trabalho, 
registrados no Brasil, que atingem os membros superiores 
dos operadores de prensas e equipamentos similares;

Considerando que prensas e equipamentos similares são 
responsáveis por mais da metade dos acidentes de 
trabalho com mutilação, analisados pela Inspeção de 
Segurança e Saúde no Trabalho, pertencente ao Ministério 
do Trabalho e Emprego;

Considerando que o Decreto no 1.255, de 29 de setembro 
de 1994, que promulga a Convenção no 119 da 
Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo 
Brasil e com vigência nacional desde 16 de abril de 1993, 
proíbe a venda, locação, cessão a qualquer titulo, 
exposição e utilização de maquinas e equipamentos sem 
dispositivos de proteção adequados;



Considerando que a Lei no 6.514, de 22 de dezembro de 
1977, que atualiza parte da Consolidação das Leis do 
Trabalho, em seu artigo 184 determina que todas as 
máquinas e equipamentos sejam dotados dos dispositivos 
necessários para a prevenção de acidentes de trabalho;

Considerando a necessidade de estabelecer requisitos 
técnicos para o projeto e fabricação de prensas 
mecânicas excêntricas;mecânicas excêntricas;

Considerando a importância de as prensas mecânicas 
excêntricas, comercializadas no pais, apresentarem 
requisitos mínimos de segurança



SUMÁRIO

1 Objetivo

2 Documentos Complementares

3 Definições

4 Siglas e Abreviaturas

5 Especificações técnicas

Anexo A – Cálculo das distâncias mínimas de segurança

Anexo B – Ajuste do mecanismo de comando por cames 
rotativosrotativos

Anexo C – Determinação do tempo total de resposta (T)

Anexo D – Meios de acessos aos postos de trabalho



Documentos Complementares:

.....................

Lei  6.514, de 22 de dezembro de 1977 (art.184 e 185 
somente)

...................

Norma ABNT NBR 13970:1997 Segurança de máquinas –
Temperaturas de superfícies acessíveis – Dados 
ergonômicos para estabelecer os valores limites de 
temperatura para superfícies aquecidastemperatura para superfícies aquecidas

....................

Norma ISO 14122:2004 Safety of machinery – Permanent 
means of access to machinery – Part 4: Fixed ladders

Norma IEC 60204-1:2005 Safety of machinery – Electrical 
equipament of machines – Part 1: General Requirements

OOOOOOO



DEFINIÇÕES:
................

Dispositivo de proteção opto - eletrônico ativo (AOPD): 
Dispositivos cuja função sensora e realizada por elementos 
sensores e receptores opto- eletrônicos, detectando a 
interrupção da emissão óptica por um objeto opaco presente 
na zona de detecção especificada.

...................

Engate mecânico por chaveta ou similar: Tipo de 
acoplamento que uma vez colocado em funcionamento ou acoplamento que uma vez colocado em funcionamento ou 
ativado não pode ser desengatado ate que o martelo tenha 
realizado um ciclo completo. Inclui também certos tipos de 
acoplamento que só podem ser desengatados em certas 
posições do ciclo de funcionamento. 

As prensas com esse tipo de acoplamento são 
extremamente

perigosas, não sendo, portanto, mais permitida a sua 
fabricação.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA AVALIAÇÃO DE 
RISCO E ELABORAÇÃO DO PROJETO

5.1 As prensas contempladas por este RTQ devem ser 

projetadas e construídas de modo a garantir a 

prevenção de acidentes e doenças do trabalho durante 

todas as fases de utilização da máquina, abrangendo o 

transporte, montagem, instalação, ajuste, operação, 

limpeza, manutenção, desmonte, desativação e 

sucateamento.

........................................

5.23.1 Na elaboração do projeto dos sistemas elétricos, 

mecânicos, pneumáticos e hidráulicos de sistemas, funções 

e monitoração de segurança, devem ser seguidas as 

normas IEC 60204-1:2005,

ABNT NBR 14153:1998 aplicados a todos os componentes 

relacionados com a segurança, os quais direta ou 

indiretamente controlam ou monitoram as funções das 

partes em movimento da prensa ou seus estampos 

(ferramentas).



Anexo A

A.2 – A distância mínima na qual as proteções intertravadas 
de abertura antecipada sem sistema de bloqueio e ESPS 
usando AOPD (cortina de luz), devem ser posicionados em 
relação a zona de perigo, observara o calculo de acordo 
com a norma SEM (ISO) 13855. Para uma aproximação 
normal (vide figura A.1) a distancia pode ser calculada de 
acordo com a formula geral apresentada na seção 5 da 
SEM (ISO) 13855, a saber:SEM (ISO) 13855, a saber:

S = (K x T) + C

RTQ – Publicada pela

Portaria n.º 205, de 11 de maio de 2011.



Portaria n.º 116, de 28 de fevereiro de 2011 

(DOU  de 09/03/2011 )

CONSULTA PÚBLICA

OBJETO: Requisitos de Avaliação da Conformidade (RAC) 
para Prensas Mecânicas Excêntricas.

ORIGEM: IINMETRO / MDIC.



Considerando o Acordo de Cooperação Técnica firmado 
entre o Inmetro e o Ministério do Trabalho e Emprego, 
publicado no Diário Oficial do dia 21 de setembro de 2007, 
que tem como objetivo a integração institucional mútua de 
conhecimento nas áreas de Avaliação da Conformidade, 
Metrologia Legal e Científica e do Trabalho;

...............

Considerando o disposto no Regulamento Técnico da 
Qualidade para Prensas Mecânicas Excêntricas, anexo à Qualidade para Prensas Mecânicas Excêntricas, anexo à 
Portaria Inmetro nº xxx, de xx de xxxxxxxx de 2011, 
publicada no Diário Oficial da União de xx de xxxxxx de 
2011, seção xx, página xx;

.................

Considerando a importância das Prensas Mecânicas 
Excêntricas, comercializados no país, apresentarem 
requisitos mínimos de segurança, resolve baixar as 
seguintes disposições:



......................

Art. 3º Instituir, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da 
Conformidade – SBAC, a Declaração do Fornecedor 
compulsória para Prensas Mecânicas Excêntricas, a qual 
deverá ser feita consoante o estabelecido nos RAC ora 
aprovados.

Art. 4º Determinar que as Prensas Mecânicas Excêntricas, após o 
prazo de 12 (doze) meses, contados da data de publicação 
desta Portaria, deverão ser fabricadas e importadas somente em 
conformidade com os Requisitos ora aprovados.

Parágrafo Único – A partir de 06 (seis) meses, contados do término do prazo 
estabelecido no caput, as Prensas Mecânicas Excêntricas deverão ser 
comercializadas no mercado nacional, por fabricantes e importadores, somente 
em conformidade com os Requisitos ora aprovados.



REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE (RAC) PARA 
PRENSAS MECÂNICAS EXCÊNTRICAS

1 OBJETIVO

Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da 
Conformidade para Prensas Mecânicas Excêntricas, com foco 
na segurança, através do mecanismo de Declaração da na segurança, através do mecanismo de Declaração da 
Conformidade do Fornecedor, atendendo ao Regulamento Técnico 
da Qualidade para Prensas Mecânicas Excêntricas vigente, 
visando à prevenção de acidentes.

2 SIGLAS

3 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

4 DEFINIÇÕES



4.1 Acreditação

É a atestação de terceira parte relacionada a um organismo 
de avaliação da conformidade (OAC), comunicando a 
demonstração formal da sua competência para realizar 
tarefas específicas de avaliação da conformidade.

4.2 Autorização para Uso do Selo de Identificação da 
Conformidade

Autorização dada pelo Inmetro, com base nos princípios e Autorização dada pelo Inmetro, com base nos princípios e 
políticas adotadas no âmbito do SBAC e de acordo com os 
requisitos estabelecidos em regulamento pertinente, quanto 
ao direito de utilizar o Selo de Identificação da 
Conformidade em produtos, processos, serviços e sistemas 
regulamentados pelo Inmetro.

.........................................................



..................

4.6 Família

Agrupamento de modelos do produto, para um mesmo 
fim, de um mesmo fabricante, de uma mesma 
unidade fabril, que possuem características em 
comum.

Para fins deste RAC, é o conjunto de prensas 
mecânicas excêntricas que apresentam as mesmas mecânicas excêntricas que apresentam as mesmas 
características quanto ao modo de acionamento 
(manual ou automático), velocidade (rápida ou não) e 
sistemas de segurança geral utilizados e, 
especificamente, o sistema de segurança adotado 
para proteção contra os riscos existentes na zona de 
prensagem para a alimentação da matéria prima e 
extração das peças.



Devem ser observadas, para fins de avaliação da  
conformidade, no mínimo, as seguintes famílias, podendo 
o solicitante considerar, ainda, concepções de projeto e 
capacidade:

a) Prensas rápidas (acima de 50 golpes/minuto) com freio/embreagem com proteções móveis

intertravadas com bloqueio;

b) Prensas com freio/embreagem com ciclo automático com proteções móveis intertravadas;

c) Prensas com freio/embreagem com ciclo automático/manual com cortinas de luz e comandos

bimanuais;

d) Prensas com freio/embreagem com ciclo automático/manual com proteções móveis 
intertravadas;

e) Prensas com freio/embreagem com ciclo manual com cortinas de luz e comandos bimanuais;

f) Prensas com freio/embreagem com ciclo manual com proteções móveis intertravadas;

g) Prensas rápidas servoacionadas (acima de 50 golpes/minuto) com proteções móveis 
intertravadas

com bloqueio;

h) Prensas servoacionadas com ciclo automático com proteções móveis intertravadas;

i) Prensas servoacionadas com ciclo automático/manual com cortinas de luz e comandos 
bimanuais;

j) Prensas servoacionadas com ciclo automático/manual com proteções móveis intertravadas;

k) Prensas servoacionadas com ciclo manual com cortinas de luz e comandos bimanuais;

l) Prensas servoacionadas com ciclo manual com proteções móveis intertravadas.



4.17 Requisitos de Avaliação da Conformidade – RAC

Documento que contém regras específicas e estabelece 
tratamento sistêmico à avaliação da conformidade de 
produtos, processos, serviços, pessoas ou sistemas de 
gestão da qualidade, de forma a propiciar adequado 
grau de confiança em relação aos requisitos 
estabelecidos em Normas Técnicas ou RTQ.

4.18 Responsável Técnico4.18 Responsável Técnico

Profissional formalmente vinculado com o solicitante do 
Registro junto ao Inmetro, legalmente habilitado e 
devidamente registrado no respectivo órgão de classe, 
capacitado para responder tecnicamente pelas 
atividades realizadas pela empresa solicitante.



4.19 Selo de Identificação da Conformidade

Identificação que indica que o objeto avaliado está em 
conformidade com os critérios estabelecidos em RAC e na 
Portaria Inmetro nº 179/2009, com características definidas 
no Manual de Aplicação de Selos de Identificação da 
Conformidade do Inmetro.

4.20 Termo de Compromisso4.20 Termo de Compromisso

Documento emitido pelo fornecedor e assinado por seu 
representante legal, no qual declara que conhece e 
cumpre todas as disposições legais e normativas 
referentes ao objeto registrado, como também os 
comandos das Leis nº 9.933/1999 e 5.966/1973, 
sujeitando-se às penalidades cabíveis no caso de 
descumprimento dos mesmos.



5. MECANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

5.1 O mecanismo de avaliação da conformidade utilizado 
para o produto contemplado por este RAC é o da 
Declaração da Conformidade do Fornecedor, de caráter 
compulsório.

5.2 O fornecedor das prensas mecânicas excêntricas deve 
obter o Registro, no Inmetro, de seu produto.



6 ETAPAS DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA 
CONFORMIDADE

6.1 Avaliação Inicial

6.1.1 Solicitação de início de processo (Solicitação de 
Registro)

6.1.1.1 O fornecedor deve formalizar a solicitação de Registro ao 
Inmetro, disponível no sítio 
www.inmetro.gov.br/qualidade/regobjetos.asp, de uma ou mais 
famílias de prensas mecânicas excêntricas definidas no item 4.7.

6.1.2 Análise da solicitação e da conformidade da 6.1.2 Análise da solicitação e da conformidade da 
documentação

6.1.3 Emissão do Registro

6.2 Avaliação da Renovação

6.2.1 Solicitação de Renovação do Registro

6.2.2 Análise da solicitação e da conformidade da 
documentação

6.2.3 Renovação do Registro



6.3 Tratamentos dos desvios no processo de Avaliação da 
Conformidade

6.3.1 Tratamento de não conformidades na Avaliação Inicial 
ou Renovação

6.3.2 Tratamento de produtos não-conformes no mercado

7 TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES

8 SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE8 SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

8.1 Especificação

8.2 Rastreabilidade
8.2.1 O fornecedor detentor da Autorização para uso do Selo de Identificação da Conformidade deve 

manter registro do controle das Prensas Mecânicas Excêntricas declaradas. Este registro deve 
conter, no mínimo, as seguintes informações:

a) número de série;

b) data de fabricação;

c) modelo;

d) número do Registro no Inmetro.



9 RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

9.1 Para o fornecedor detentor do Registro

10 PENALIDADES

A inobservância das prescrições compreendidas nas Portarias 
do Inmetro e neste RAC acarretará a aplicação pelo Inmetro 
a seus infratores, das penalidades de advertência, a seus infratores, das penalidades de advertência, 
suspensão e cancelamento do Registro. Aplica-se, ainda, as 
penalidades previstas na Lei n.º 9933, de 20 de dezembro 
de 1999 e na Resolução Conmetro nº5/2008.



ANEXO A – DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

1. Documentação da Apreciação de Risco

2. Memorial Descritivo

3. Especificação Técnica

4. Desenho Técnico4. Desenho Técnico

5. Esquema

6. Cálculos



ANEXO B – LISTA DE VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS 
E/OU MEDIDAS DE SEGURANÇA

B.1 A avaliação dos requisitos técnicos estabelecidos no RTQ para 
Prensas Mecânicas Excêntricas vigente, deve ser realizada pelo 
fabricante ou importador e a documentação encaminhada ao 
INMETRO.

B.2 A avaliação dos requisitos técnicos estabelecidos no RTQ para 
Prensas Mecânicas Excêntricas vigente, deve verificar o 
atendimento aos requisitos relacionados abaixo:

1 - Apreciação de risco1 - Apreciação de risco

2 - Freios e embreagens

3 - Sistemas hidráulicos e pneumáticos

4 - Regulagem de altura e regulagem do curso do martelo

5 - Sistemas de segurança contra perigos mecânicos na zona de prensagem

6 - Sistemas de segurança contra perigos devido ao sistema de controle ou monitoração de falha de

componentes

7 - Sistemas de segurança contra perigos que podem acontecer durante o ajuste de ferramentas, ciclo de

testes da produção com a ferramenta (try-out), manutenção e lubrificação

8 - Sistemas de segurança contra outros perigos

9 - Identificação da máquina

10 - Manual de instruções



ANEXO C – SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE



Forma de avaliação da Conformidade: 
definida por “Declaração do Fabricante”, com série de 

documentos que serão apresentados ao INMETRO, e a 
Inspeção será por amostragem realizada pelo 
INMETRO/IPEM.

Início de RTQ/RAC para componentes de segurança 
(interface de segurança, cortinas de luz, etc.). 

Servirá para qualquer tipo de máquinas.Servirá para qualquer tipo de máquinas.

Responsável pelo processo RTQ/RAC Prensas Excêntricas 

Divisão de Programas de Avaliação da Conformidade - DIPAC

Diretoria da Qualidade – DQUAL   - INMETRO

.................

Em processo inicial: RTQ para CALDEIRAS E VASOS 
DE PRESSÃO



Tópicos de Auditoria NR 12
-Documento de referência: nova NR 12

-Critérios: pontuação e lista de verificações 



1. A empresa tem um processo de gestão para 
implementação da nova NR 12 ?

2. A empresa possui um inventário de seu parque de 
máquinas e equipamentos (identificação por tipo, capacidade, 
sistemas de segurança e localização em planta baixa) 
elaborado por profissional legalmente habilitado ?

3. São observados os aspectos previstos na nova NR 12 
desde a fase de projeto, aquisição, passando pela 
utilização das máquinas e equipamentos de todos os tipos, 
inclusa manutenção, inspeção, cessão a qualquer 
título, até a desativação e desmonte ?

4.   Foi realizada análise dos riscos nas máquinas conforme 
NBR 14009 ?



5. O arranjo físico e as instalações atendem o 
disposto na nova NR 12 ?

6. As instalações e dispositivos elétricos atendem a 
NR 10 e a nova NR 12 ?

7. Os dispositivos de partida, acionamento e parada das 
máquinas e equipamentos atendem a nova NR 12 ?

8. Os sistemas de segurança (proteções fixas, proteções 8. Os sistemas de segurança (proteções fixas, proteções 
móveis e dispositivos de segurança interligados – ex.: 
elaboração de análise de riscos - ) atendem a nova NR 12 ?

9. Os dispositivos de parada de emergência das máquinas 
e equipamentos atendem a nova NR 12 ?

10. Os meios de acessos permanentes (escadas, passarelas, 
etc.) atendem a nova NR 12 ?



11. Os componentes pressurizados (mangueiras, tubulações, 
etc.) das máquinas e equipamentos atendem a nova NR 12 ?

12. Os transportadores de materiais (correias 
transportadoras, etc.) atendem a nova NR 12 ?

13. A implementação da Ergonomia no trabalho com 
máquinas e equipamentos está articulada com o 
previsto na nova NR 12 ?previsto na nova NR 12 ?

14. Estão sendo considerados riscos adicionais (calor, 
ruído, etc.) e articulados com a nova NR 12 ?

15. A manutenção (preventiva), inspeção, 
preparação, ajustes e reparos atendem o 
prescrito na nova NR 12 ?



16. A sinalização (avisos, cores, placas de identificação, etc.) atendem 
a nova NR 12 ?

17. Existem os Manuais de instruções das máquinas e equipamentos, 
em língua portuguesa, conforme dispõe a nova NR 12 ?

18. Os procedimentos de trabalho e segurança (específicos, 
padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, a partir da 
analise de risco) atendem a nova NR 12 ?analise de risco) atendem a nova NR 12 ?

19. O aspecto da capacitação dos trabalhadores - habilitados, 
qualificados, capacitados ou autorizados - (para operação, 
manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e 
equipamentos) atende a nova NR 12 ?

20.  Foi elaborado um processo de Auditoria para verificar a 
implementação da nova NR 12 ?


