
12 98852-797112 99724-0446

biffi@fluxoengenhariaeconsultoria.com biffi.junior@fluxoengenhariaeconsultoria.com

fluxoengenhariaeconsultoria.com CNPJ 00.694.409/0001-55



NOSSA LOCALIZAÇÃO
Estamos localizados na cidade 
de São José dos Campos – SP, 
na região do Vale do Paraíba
eixo São Paulo (100 km) x Rio 
de Janeiro (360 km).

Nossas instalações se 
encontram no Parque 
tecnológico da Universidade 
do Vale do Paraíba (UNIVAP).

Av. Shishima Hifumi, 2911 - Parque Tecnológico - 1º andar 
Módulo 005B - Urbanova, São José dos Campos - SP, 12244-000



NOSSOS CLIENTES



ADEQUAÇÃO À NR12



A Norma Regulamentadora nº 12 é o regulamento que de�ne referências técnicas, princípios funda-
mentais e medidas de proteção para o trabalho em máquinas e equipamentos.

 Esta NR estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho 
com máquinas e equipamentos, tanto novos como usados, no que diz respeito aos seus aspectos de 
fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão a qualquer título, em todas as atividades 
econômicas, abrangendo as diversas interações com os trabalhadores em todas as fases de projeto, 
utilização, transporte, montagem, instalação, ajuste, operação, limpeza, manutenção, inspeção, desati-
vação e desmonte.

 Além disso, a norma traz informações acerca da capacitação dos operadores, dos aspectos 
ergonômicos para o trabalho em máquinas e equipamentos, bem como das instalações em que se 
encontram, incluindo arranjo físico, áreas de circulação e armazenamento de materiais em torno de 
máquinas e sinalizações de advertência.

A Norma Regulamentadora nº 12 é o 
regulamento que define referências técnicas, 
princípios fundamentais e medidas de proteção 
para o trabalho em máquinas e equipamentos.

Esta NR estabelece requisitos mínimos para a 
prevenção de acidentes e doenças do trabalho 
com máquinas e equipamentos, tanto novos 
como usados, no que diz respeito aos seus 
aspectos de fabricação, importação, 
comercialização, exposição e cessão a qualquer 
título, em todas as atividades econômicas, 
abrangendo as diversas interações com os 
trabalhadores em todas as fases de projeto, 
utilização, transporte, montagem, instalação, 
ajuste, operação, limpeza, manutenção, inspeção, 
desativação e desmonte.

Além disso, a norma traz informações acerca da 
capacitação dos operadores, dos aspectos 
ergonômicos para o trabalho em máquinas e 
equipamentos, bem como das instalações em 
que se encontram, incluindo arranjo físico, áreas 
de circulação e armazenamento de materiais em 
torno de máquinas e sinalizações de advertência.

NR12
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NR12? FASE 1 FASE 2 FASE 3

É uma Norma Regulamentadora que

• Laudo



Levantamento
Executado por um profissional capacitado da 
FLUXO, acompanhado de um funcionário do 
contratante (ideal que esse conheça tanto da 
manutenção quanto, da operação do 
equipamento), é feito um check list sobre as 
condições do equipamento, anotações e 
esclarecimentos obtidos junto com o cliente, 
assim como evidências fotográficas, durante o 
levantamento, é solicitado ao cliente, 
informações complementares como esquema 
elétrico, esquema hidráulico, manual de operação 
e demais documentos pertinentes ao 
equipamento.

Análise de risco
Realizada pelo departamento de engenharia, a 
partir dos levantamentos acima, avaliando 
processo e riscos envolvidos no emprego do 
equipamento e de suas instalações.

Emissão de relatório
Neste relatório é elaborado um panorama geral 
do equipamento onde são apontadas todas as 
conformidades e não conformidades do 
equipamento, com base na NBR ISO 12100 de 
2013. Elaborando então, um documento 
apontando o risco encontrado e a pontuação, 
utilizando o método HRN (Hazard Ranking 
Number), sendo assim possível classificar dentre 
os riscos encontrados e de outras máquinas da 
planta do cliente, será obedecido um critério 
técnico objetivo para pontuação e categorização.

FASE 1

NR12 FASE 1 FASE 2 FASE 3
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Análise técnica
É feita uma análise do relatório 
e do diagnóstico emitidos pela 
Fluxo ou terceiros. Os 
levantamentos são 
confrontados com a tecnologia 
de segurança requerida e 
apuradas as fases operacionais 
[manutenção e operação], 
precedendo a execução dos 
projetos de adequação.

Projetos de adequação
Com base na Análise técnica 
emitida pela Fluxo ou terceiros 
é elaborado o projeto geral de 
segurança, compostos por 
projeto mecânico e projeto 
elétrico.

Adequação
São fabricados todas as 
proteções mecânicas, montagem 
de painéis e instalação das 
adequações com base nos 
projetos de adequação 
fornecidos pela Fluxo ou por 
terceiros.

NR12 FASE 1 FASE 2 FASE 3

FASE 2



PRÉ-PROJETO

NR12 FASE 1 FASE 2 FASE 3

Nessa etapa iremos elaborar os pré-projetos 
após conversa com operadores e manutentores.



**Painel (Manual/Automático)

Posição Manual – Setup do 
equipamento (nessa posição a cortina 
de luz é ativada para que o operador 
possa fazer o setup em segurança, e 
a chave de segurança do portão é 
desativada)

Posição Automático – Produção do 
equipamento (nessa posição a cortina 
de luz é desativada , e a chave de 
segurança do portão é ativada, para 
que a linha possa produzir)

NR12 FASE 1 FASE 2 FASE 3

Cortina de Luz

Rolos

Botão de emergência

Portão existente 
(será instalada chave magnética) **Painel controle (manual/automático)

(rearme+sinalização) - Interface para bloqueio
 com painel localizado ao lado da linha

Local de instalação 
da cortina de luz

EXTRUSORA - SETUP



*Painel controle existente

Será instalada uma chave de 
segurança no portão  com solicita 
abertura, só liberará o acesso no 
momento em que o Robô (tombador 
de placa) estiver na posição deitada, 
acesso esse apenas para o operador 
retirar a placa para medição.
Bloqueio esse a ser feito no painel 
de controle existente

NR12 FASE 1 FASE 2 FASE 3

**Painel controle existente

Robô posição deitado

Botão de emergência

Portão existente 
(Será instalado chave magnética)

Portão existente (será instalado 
chave de segurança com solicita abertura)

EXTRUSORA - TOMBAMENTO ROBÔ
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Nessa etapa iremos elaborar os projetos com base 
no pré-projeto previamente aprovados, tanto 
mecânicos quanto elétricos.

PROJETOS



NR12 FASE 1 FASE 2 FASE 3

Com os projetos aprovados elaboraremos uma 
lista de materiais que será apresentada à  para 
aprovação da especificação das marcas,  após 
aprovado repassaremos ao departamento de 
suprimentos (FLUXO) onde serão feitas as 
aquisições dos materiais.

LISTA DE MATERIAIS
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Em posse dos materiais especificados iremos 
atuar em campo na unidade Piuhmi-MG

ADEQUAÇÃO FÍSICA
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PAINÉIS SINÓPTICOS

Em posse dos materiais especificados iremos atuar 
em campo na unidade Piuhmi-MG
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MANUAL DE OPERAÇÃO

Após a conclusão das adequações físicas, emitire-
mos um Manual de operação para os opera-
dores/manutentores entenderem o novo funciona-
mento dos equipamentos.



NR12 FASE 1 FASE 2 FASE 3

TREINAMENTO

Nessa etapa é ministrado um treinamento para os 
operadores e multiplicadores, afim dos mesmos 
entenderem a nova maneira de operar o equipa-
mento atendendo os requisitos da NR12.
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Laudo
Envolve a inspeção final do equipamento, a 
elaboração do relatório das operações executadas 
pela Fluxo ou terceiros, assim como, a emissão de 
ART por profissional devidamente habilitado.

FASE 3



DOCUMENTOS ENTREGÁVEIS

APR (Análise preliminar de riscos);

Projeto Mecânico (se necessário);

Projeto Elétrico (se necessário);

Projeto Hidráulico (se necessário);

Lista de Materiais;

Manual;

Declaração de conformidade;

ART;

Certificado treinamento;

Laudo final.
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AGRADECEMOS A OPORTUNIDADE E 
NOS COLOCAMOS À DISPOSIÇÃO!

fluxoengenhariaeconsultoria.com
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