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Agência de Desenvolvimento do DF - Terracap; e Sinésio Lopes Souto, Secretário Ajunto de
Infraestrutura e Serviços Públicos do Distrito Federal.
Art. 6º O Comitê será coordenado, alternadamente, pelo período de 6 (seis) meses, por
representantes da União e do Distrito Federal, a começar pela coordenação pelos representantes da
União.
Art. 7º Ao Comitê Gestor terá como objetivo o cumprimento das ações previstas na cláusula quinta do
Acordo de Cooperação Técnica.
Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIDRACK DE OLIVEIRA CORREIA NETO

Ministério do Trabalho
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 252, DE 10 DE ABRIL DE 2018
Altera a Norma Regulamentadora n.º 12 (NR-12) - Segurança no Trabalho
em Máquinas e Equipamentos, dando nova redação ao Anexo X - Máquinas
para Fabricação de Calçados e Afins.
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO, no uso das atribuições que lhe conferem o
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, o inciso VI do art. 55 da Lei n.º
13.502, de 01 de novembro de 2017, e os arts. 155 e 200 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, resolve:
Art. 1º O Anexo X - Máquinas para Fabricação de Calçados e Afins - da Norma
Regulamentadora n.º 12 (NR-12) - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos, aprovada
pela Portaria MTb n.º 3.214/1978, com redação dada pela Portaria SIT n.º 197, de 17 de dezembro
de 2010, passa a vigorar com a redação constante no Anexo desta Portaria.
Parágrafo único. Em relação às máquinas usadas, as disposições da NR-12 e do Anexo X
passam a vigorar conforme o quadro abaixo:
.

.

Número de máquinas
por estabelecimento
Até 150 máquinas

Prazo

Escalonamento

3 (três) anos

Mínimo de 25% das máquinas
nos primeiros 24 meses
1º ano = 15% das máquinas

4 (quatro) anos
2º ano = 35% das máquinas
3º ano = 65% das máquinas
4º ano = 100% das máquinas
Mais de 200 máquinas
5 (cinco) anos
1º ano = 15% das máquinas
2º ano = 35% das máquinas
3º ano = 55% das máquinas
4º ano = 75% das máquinas
5º ano = 100% das máquinas
Art. 2º Alterar a redação do item 12.84 e do subitem 12.84.1 da Norma Regulamentadora n.º
12 (NR-12) - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos, aprovada pela Portaria MTb n.º
3.214/1978, com redação dada pela Portaria SIT n.º 197, de 17 de dezembro de 2010, que passam
a vigorar com a seguinte redação:
12.84 Para fins de aplicação desta Norma, consideram-se seguras, não suficientes para
provocar danos à integridade física dos trabalhadores, a limitação da força das partes móveis até 150
N (cento e cinquenta Newtons), da pressão de contato até 50 N/cm2 (cinquenta Newtons por
centímetro quadrado) e da energia até 10 J (dez Joules), exceto nos casos em que haja previsão de
outros valores em normas técnicas oficiais vigentes específicas.
12.84.1 Em sistemas pneumáticos e hidráulicos que utilizam dois ou mais estágios com
diferentes pressões como medida de proteção, a força exercida no percurso inicial ou circuito de
segurança - aproximação -, a pressão de contato e a energia devem respeitar os limites estabelecidos
no item 12.84, exceto nos casos em que haja previsão de outros valores em normas técnicas oficiais
vigentes específicas.
Art. 3º Alterar a redação do subitem 1.2.1 do Anexo VIII - Prensas e similares da Norma
Regulamentadora n.º 12 (NR-12) - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos, aprovada
pela Portaria MTb n.º 3.214/1978, com redação dada pela Portaria SIT n.º 197, de 17 de dezembro
de 2010, que passa a vigorar com a seguinte redação:
1.2.1 As disposições deste Anexo não se aplicam às máquinas dispostas no Anexo X Máquinas para fabricação de calçados e afins.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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1.4 As máquinas deste Anexo que possuam sistemas de segurança monitorados por interface
de segurança classificadas como categoria 3 ou superior, conforme a norma ABNT NBR 14153,
devem atender ao disposto em uma das alíneas do item 12.37 e seu subitem para o comando de
partida e parada do motor elétrico que provoque movimentos perigosos.
1.5 As máquinas deste Anexo que possuam sistemas de segurança classificados como
categoria 2 ou inferior, conforme a norma ABNT NBR 14153, ficam dispensadas de atender ao
disposto no item 12.37.
2. Balancim de braço móvel manual (balancim jacaré)
2.1 Os balancins de braço móvel manual (balancim jacaré) devem possuir os seguintes
requisitos específicos de segurança:
a) dispositivo de acionamento bimanual de acordo com os itens 12.26 e 12.28 desta Norma
Regulamentadora, instalado junto ao braço móvel, monitorado por interface de segurança classificada
como categoria 4, conforme a norma ABNT NBR 14153;
b) força para movimentar o braço móvel menor ou igual a 50N (cinquenta Newtons); e
c) altura do piso à superfície de corte igual a 1000 +/- 30mm (mil milímetros, com tolerância
de mais ou menos trinta milímetros), podendo variar para atender o item 12.101, alínea "a", desta
Norma.
2.2 Os balancins do tipo jacaré que dispuserem de movimento angular automático do
deslocamento horizontal do braço devem:
a) adotar proteção fixa ou móvel intertravada monitorada por interface de segurança, nas
partes lateral e traseira, conforme os itens 12.38 a 12.55 desta Norma Regulamentadora;
b) possuir dispositivos de acionamento bimanual para os deslocamentos do braço móvel de
acordo com os itens 12.26 e 12.28 desta Norma Regulamentadora;
c) utilizar dispositivo de parada de emergência com reset manual conforme itens 12.56 a
12.60 e subitens desta Norma Regulamentadora, instalado na parte frontal da estrutura da
máquina;
d) as proteções fixas ou móveis não devem causar riscos de acidente, como cisalhamento ou
esmagamento, em função do movimento angular do braço móvel;
e )possuir monitoramento por interface de segurança classificada como categoria 3 ou
superior, conforme a norma ABNT NBR 14153.
Figura 1: Balancim de braço móvel manual (balancim jacaré) - Vista lateral
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HELTON YOMURA
ANEXO

Legenda:
1. braço móvel
2. dispositivo de acionamento bimanual
3. superfície de corte
Figura 2: Balancim de braço móvel manual (balancim jacaré). Vista de topo - Posição de giro do
braço 180° (cento e oitenta graus)

ANEXO X
MÁQUINAS PARA FABRICAÇÃO DE CALÇADOS E AFINS
1. Introdução
1.1 Este Anexo estabelece requisitos específicos de segurança para máquinas utilizadas na
fabricação de calçados e componentes, a saber: balancim de braço móvel manual (balancim jacaré),
balancim tipo ponte manual, máquina de cambrê com borrachão, máquina de cambrê facão, máquina
automática (pneumática ou mecânica) de aplicar ilhós, rebites e adornos, máquina de conformar
traseiro, máquina de pregar salto, máquina de assentar cama de salto e rebater traseiro, máquina prato
rotativo (dublar), máquina de montar bicos, máquina de montar base de calçados (passador de adesivo
ou injetor de adesivo), máquina sorveteira, máquina de alta frequência, máquina de montar base e
enfranque de calçados, máquina automática de rebater planta de calçado, máquina injetora rotativa de
carrossel móvel, máquina manual de pregar enfeites (rebitadeira), máquina de dublar ou unir
componentes de calçados com acionamento pneumático, máquina boca de sapo, máquinas de montar
lados, máquina de carimbar solas e palmilhas, máquina de riscar e marcar cortes, máquina de dividir
cortes (rachadeira), máquina de chanfrar cortes, máquina de colar fita e abrir costura, máquinas
tampográficas, máquina bordadeira, máquina de passar cola, máquina de reativar couraça a vapor,
máquina rotográfica e máquina de costura.
1.2 Para fins de aplicação deste Anexo e das Normas Técnicas oficiais vigentes, os sistemas
de segurança aqui descritos para cada máquina são resultado da apreciação de risco.
1.3 As máquinas deste Anexo que não possuem citação sobre uso de dispositivo de parada
de emergência estão dispensadas da aplicação do mesmo, conforme item 12.56 desta Norma
Regulamentadora.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012018041200074
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