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PREZADOS INDUSTRIAIS,

Ambientes seguros e saudáveis oferecem ao trabalhador condições 
adequadas para a realização de suas tarefas diárias e, dessa forma, 
favorecem a produtividade.

Mais do que apenas cumprir a lei, empresas que adotam práticas de 
Segurança e Saúde do Trabalho (SST) aumentam significativamente sua 
receita. Os ganhos estão refletidos em forma de aumento da produtividade, 
redução de gastos com acidentes e doenças do trabalho, absenteísmo 
e assistência à saúde, o que consequentemente fortalece a imagem da 
empresa perante o público consumidor.

Este trabalho desenvolvido pela área de Segurança e Saúde do Trabalhador 
do SESI/MG tem como objetivo esclarecer, de forma simples e objetiva, as 
normas de segurança para que empregadores, a partir da adequação à 
legislação, desfrutem dos benefícios alcançados pela realização de um 
trabalho seguro em suas empresas.

A cartilha é baseada em situações reais encontradas na prática das 
atividades exercidas, ressaltando os itens das normas notificadas pelo 
MTE, foco deste trabalho, o que não isenta a empresa de consultar e 
aplicar as demais Normas Regulamentadoras e seus requisitos exigidos 
por lei, que é muito mais abrangente do que o abordado neste material.

O trabalho não se encerra aqui, sendo que SST deve ser uma prática 
constante, estando as entidades do SISTEMA FIEMG, sempre prontas 
para atuar com e junto à Indústria.

SESI – Serviço Social da Indústria
GES – Gerência Executiva de Saúde

DEZEMBRO DE 2013
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Esta cartilha tem o intuito de instrumentalizar os empresários da Região 
de Nova Serrana na tomada de decisões para políticas, programas 
e ações específicas que possam contribuir para o atendimento 
aos requisitos legais de Segurança e Saúde do Trabalho – SST e 
consequentemente a promoção da qualidade de vida dos trabalhadores 
de suas indústrias.

Foram utilizados itens das Normas Regulamentadoras do Ministério 
do Trabalho e Emprego - MTE, bem como informações coletadas nas 
indústrias da região.

Trata-se, pois, de uma contribuição do SESI à promoção de uma indústria 
mais sustentável no setor calçadista.

I N T RODU Ç ÃO
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NR.4 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM  
MEDICINA DO TRABALHO

4.1 As empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta 
e indireta e dos poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regi-
dos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, manterão, obrigatoriamente, 
Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Traba-
lho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalha-
dor no local de trabalho. 

4.2 O dimensionamento dos Serviços Especializados em Engenharia de Segu-
rança e em Medicina do Trabalho vincula-se à gradação do risco da atividade 
principal e ao número total de empregados do estabelecimento, constantes dos 
Quadros I e II, anexos, observadas as exceções previstas nesta NR.

4.2.5.2 Para as empresas enquadradas nos graus de risco 2, 3 e 4, o dimensiona-
mento dos serviços referidos no subitem 4.2.5 obedecerá ao Quadro II, anexo, 
considerando-se como número de empregados o somatório dos empregados de 
todos os estabelecimentos.

QUADRO I
Relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE (Versão 2.0), 
com correspondente Grau de Risco - GR  para fins de dimensionamento do SESMT

QUADRO II
Dimensionamento do SESMT, baseado no grau de risco e o número de empregados

(*) Tempo parcial (mínimo de três horas)

NR.5 - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CIPA

DO OBJETIVO

5.1 A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA - tem como objetivo 
a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar 
compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promo-
ção da saúde do trabalhador.

DA CONSTITUIÇÃO

5.2 Devem constituir CIPA, por estabelecimento, e mantê-la em regular funciona-
mento as empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos 
da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recre-
ativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores 
como empregados.

Códigos Denominação GR

15.3 Fabricação de calçados

15.31-9 Fabricação de calçados de couro 3

15.32-7 Fabricação de tênis de qualquer material 3

15.33-5 Fabricação de calçados de material sintético 3

15.39-4 Fabricação de calçados de material não especificado  
anteriormente 3

15.4 Fabricação de partes para calçados de qualquer material

15.40-8 Fabricação de partes para calçados de qualquer material 3

Grau
de

Risco

Nº de Empregados no 
Estabelecimento

Técnicos 50
a

100

101
a

250

251
a

500

501
a

1.000

1.001
a

2000

2.001
a

3.500

3.501
a

5.000

Acima de 5.000 
para cada 

grupo de 4.000 
ou fração acima 

de 2000**

3 Técnico Seg. Trabalho 1 2 3 4 6 8 3

Engenheiro Seg. Trabalho 1* 1 1 2 1

Aux. Enferm. do Trabalho 1 2 1 1

Enfermeiro do Trabalho 1

Médico do Trabalho 1* 1 1 2 1
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DA ORGANIZAÇÃO

5.6 A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, 
de acordo com o dimensionamento previsto no Quadro I da norma NR5, 
ressalvadas as alterações disciplinadas em atos normativos para setores 
econômicos específicos.

5.6.1 Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, serão por eles 
designados.

Comentário: a empresa indicará seus representantes na CIPA.

5.6.2 Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em 
escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, 
exclusivamente os empregados interessados.

5.6.3 O número de membros titulares e suplentes da CIPA, considerando a ordem 
decrescente de votos recebidos, observará o dimensionamento previsto no 
Quadro I desta NR, ressalvadas as alterações disciplinadas em atos normativos 
de setores econômicos específicos.

5.6.4 Quando o estabelecimento não se enquadrar no Quadro I, a empresa 
designará um responsável pelo cumprimento dos objetivos desta NR, podendo ser 
adotados mecanismos de participação dos empregados, através de negociação 
coletiva.

Comentário:  A empresa deverá designar um empregado para ajudar na prevenção 
de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Não é necessário eleição, mas 
o nome pode ser sugerido em acordo coletivo. O empregado designado não tem 
estabilidade como um membro CIPA eleito.

5.7 O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de um ano, permitida 
uma reeleição.

5.8 É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para 
cargo de direção de Comissões Internas de Prevenção de Acidentes desde o 
registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato.

5.9 Serão garantidas aos membros da CIPA condições que não descaracterizem 
suas atividades normais na empresa, sendo vedada a transferência para outro 
estabelecimento sem a sua anuência, ressalvado o disposto nos parágrafos 
primeiro e segundo do artigo 469, da CLT.

Comentário: A empresa não pode mudar a atividade do membro da CIPA sem que 
este concorde.

DO TREINAMENTO

5.32 A empresa deverá promover treinamento para os membros da CIPA, titulares 
e suplentes, antes da posse.

5.32.1 O treinamento de CIPA em primeiro mandato será realizado no prazo 
máximo de trinta dias, contados a partir da data da posse.

5.32.2 As empresas que não se enquadrem no Quadro I, promoverão anualmente 
treinamento para o designado responsável pelo cumprimento do objetivo desta 
NR.

5.34 O treinamento terá carga horária de vinte horas, distribuídas em no máximo 
oito horas diárias e será realizado durante o expediente normal da empresa.

QUADRO I
Dimensionamento de CIPA

*G
ru

po
s Nº de Empregados 

no Estabelecimento
Nº de Membros da 

CIPA

0
a
19

20
a
29

30
a
50

51
a
80

81
a

100

101
a

120

121
a

140

141
a

300

301
a

500

501
a

1000

1001
a

2500

2501
a

5000

5001
a

10.000

Acima de 10.000 
para cada grupo 

de 2.500  
acrescentar

C-5
Efetivos 1 1 2 3 3 4 4 4 6 9 9 11 2

Suplentes 1 1 2 3 3 3 4 5 7 7 9 2

C-5ª
Efetivos 1 1 2 2 2 3 3 4 6 7 1

Suplentes 1 1 2 2 2 3 3 3 4 5 1

C-5 – Calçados e Similares
15.10-6 15.31-9 15.32-7 15.33-5 15.39-4 15.40-8

C-5ª – Calçados e Similares
15.21-1 15.29-7
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NR.7 - PROGRAMAS DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – 
PCMSO

7.1.1 Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece a obrigatoriedade de ela-
boração e implementação do programa por parte de todos os empregadores e 
instituições que admitam trabalhadores como empregados, visando à promoção 
e preservação da saúde.

7.4.1 O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos exames 
médicos:

a) admissional;
b) periódico;
c) de retorno ao trabalho;
d) de mudança de função;
e) demissional.

7.4.4 Para cada exame médico realizado, previsto no item 7.4.1, o médico emitirá 
o Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, em 2 (duas) vias.

7.4.4.1 A primeira via do ASO ficará arquivada no local de trabalho do trabalha-
dor, inclusive frente de trabalho ou canteiro de obras, à disposição da fiscaliza-
ção do trabalho.

7.4.4.2 A segunda via do ASO será obrigatoriamente entregue ao trabalhador, 
mediante recibo na primeira via.

NR.9 - PROGRAMAS DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA

9.1 Do objeto e campo de aplicação

9.1.1 Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece a obrigatoriedade da elabo-
ração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que 
admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais - PPRA, visando à preservação da saúde e da integridade dos tra-
balhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente 
controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir 
no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e 
dos recursos naturais.

9.1.5 Para efeito desta NR, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, 
químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de 
sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes 
de causar danos à saúde do trabalhador.

9.1.5.1 Consideram-se agentes físicos as diversas formas de energia a que pos-
sam estar expostos os trabalhadores, tais como: ruído, vibrações, pressões anor-
mais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, 
bem como o infrassom e o ultrassom.

9.1.5.2 Consideram-se agentes químicos as substâncias, compostos ou produtos 
que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, 
fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de 
exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele 
ou por ingestão.

9.1.5.3 Consideram-se agentes biológicos as bactérias, fungos, bacilos, parasi-
tas, protozoários, vírus, entre outros.

9.3.5.1 Deverão ser adotadas as medidas necessárias suficientes para a elimina-
ção, a minimização ou o controle dos riscos ambientais sempre que forem veri-
ficadas.

9.3.5.2 O estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de proteção coleti-
va deverá obedecer à seguinte hierarquia:

a) medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de 
agentes prejudiciais à saúde;
b) medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes 
no ambiente de trabalho;
c) medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes 
no ambiente de trabalho.

9.3.5.3 A implantação de medidas de caráter coletivo deverá ser acompanhada 
de treinamento dos trabalhadores quanto aos procedimentos que assegurem a 
sua eficiência e de informação sobre as eventuais limitações de proteção que 
ofereçam.
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NR.10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE

10.1 - Objetivo e Campo de Aplicação

10.1.1 Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece os requisitos e condições 
mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas pre-
ventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta 
ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.

10.2.3 As empresas estão obrigadas a 
manter esquemas unifilares atualizados 
das instalações elétricas dos seus esta-
belecimentos com as especificações do 
sistema de aterramento e demais equipa-
mentos e dispositivos de proteção.  

Comentário: Diagramas Unifilar são a re-
presentação gráfica dos componentes 
elétricos e as suas relações funcionais e 
contém apenas os componentes princi-
pais dos circuitos representados por uma 
linha.

10.2.4 Os estabelecimentos com carga ins-
talada superior a 75 kW devem constituir 

e manter o Prontuário de Instalações Elétricas, contendo, além do disposto no 
subitem 10.2.3, no mínimo:

a) conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas 
de segurança e saúde, implantadas e relacionadas a esta NR e descri-
ção das medidas de controle existentes;
b) documentação das inspeções e medições do sistema de proteção 
contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos;
c) especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e 
o ferramental, aplicáveis conforme determina esta NR;
d) documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capaci-
tação, autorização dos trabalhadores e dos treinamentos realizados;
e) resultados dos testes de isolação elétrica realizados em equipamen-
tos de proteção individual e coletiva;
f) certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas clas-
sificadas;

g) relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, 
cronogramas de adequações, contemplando as alíneas de “a” a “f”.

Comentário: a partir de 75 kW de potência instalada o fornecimento ao consumi-
dor se dará pela concessionária de energia elétrica habitualmente em alta ten-
são, com cabine de transformação, posto blindado, transformador montado em 
poste ou de outra forma segundo padronização. Nesta situação as instalações 
se tornam mais complexas, onde devem ser adotados critérios e exigências mais 
severas em relação a segurança. 

10.3.4 O projeto deve definir a configuração do esquema de aterramento, a obri-
gatoriedade ou não da interligação entre o condutor neutro e o de proteção e a 
conexão à terra das partes condutoras não destinadas à condução da eletrici-
dade.

Comentário: O projeto elétrico deve aplicar um esquema de aterramento definido 
de acordo com o que estabelece as normas técnicas. 

10.4.1 As instalações elétricas devem ser construídas, montadas, operadas, re-
formadas, ampliadas, reparadas e inspecionadas de forma a garantir a seguran-
ça e a saúde dos trabalhadores e dos usuários, e serem supervisionadas por 
profissional autorizado, conforme dispõe esta NR.

Comentário: Este item determina a obrigatoriedade dos tomadores de serviços 
elétricos de garantir a segurança e saúde de todos os trabalhadores e usuários 
envolvidos nas instalações elétricas. Também torna obrigatória a supervisão de 
um profissional autorizado.  

10.4.4 As instalações elétricas devem ser mantidas em condições seguras de 
funcionamento e seus sistemas de proteção devem ser inspecionados e contro-
lados periodicamente, de acordo com as regulamentações existentes e defini-
ções de projetos.

Comentário: É essencial que as instalações elétricas sejam mantidas em per-
feito estado de conservação, garantindo especialmente, as condições seguras 
de funcionamento, de forma a proteger os trabalhadores e usuários dos riscos 
característicos.
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NR.12 – SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PRINCÍPIOS GERAIS

12.1. Esta Norma Regulamentadora e seus anexos definem referências técnicas, 
princípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e a integri-
dade física dos trabalhadores e estabelece requisitos mínimos para a prevenção 
de acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto e de utilização de má-
quinas e equipamentos de todos os tipos.

ARRANJO FÍSICO E INSTALAÇÕES

12.6. Nos locais de instalação de máquinas e equipamentos, as áreas de circu-
lação devem ser devidamente demarcadas e em conformidade com as normas 
técnicas oficiais.

12.6.1. As vias principais de circulação nos locais de trabalho e as que conduzem 
às saídas devem ter, no mínimo, 1,20 m (um metro e vinte centímetros) de largura.

12.6.2. As áreas de circulação devem ser mantidas permanentemente desobs-
truídas.

12.7. Os materiais em utilização no processo produtivo devem ser alocados em 
áreas específicas de armazenamento, devidamente demarcadas com faixas na 
cor indicada pelas normas técnicas oficiais ou sinalizadas quando se tratar de 
áreas externas.

12.8. Os espaços ao redor das máquinas e equipamentos devem ser adequados 
ao seu tipo e ao tipo de operação, de forma a prevenir a ocorrência de acidentes 
e doenças relacionados ao trabalho.

12.38. As zonas de perigo das máquinas e equipamentos devem possuir sistemas 
de segurança, caracterizados por proteções fixas, proteções móveis e disposi-
tivos de segurança interligados, que garantam proteção à saúde e à integridade 
física dos trabalhadores.

12.47. As transmissões de força e os componentes móveis a elas interligados, 
acessíveis ou expostos, devem possuir proteções fixas, ou móveis com dispositi-
vos de intertravamento, que impeçam o acesso por todos os lados.

12.47.1. Quando utilizadas proteções móveis para o enclausuramento de trans-
missões de força que possuam inércia, devem ser utilizados dispositivos de in-
tertravamento com bloqueio.

DISPOSITIVOS DE PARADA DE EMERGÊNCIA

12.56. As máquinas devem ser equipadas com um ou mais dispositivos de para-
da de emergência, por meio dos quais possam ser evitadas situações de perigo 
latentes e existentes.

12.56.1. Os dispositivos de parada de emergência não devem ser utilizados como 
dispositivos de partida ou de acionamento. 

12.57. Os dispositivos de parada de emergência devem ser posicionados em lo-
cais de fácil acesso e visualização pelos operadores em seus postos de trabalho 
e por outras pessoas, e mantidos permanentemente desobstruídos.

SISTEMAS DE SEGURANÇA
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MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO, PREPARAÇÃO, AJUSTES E REPAROS

12.111. As máquinas e equipamentos devem ser submetidos à manutenção 
preventiva e corretiva, na forma e periodicidade determinada pelo fabricante, 
conforme as normas técnicas oficiais nacionais vigentes e, na falta dessas, as 
normas técnicas internacionais.

12.111.1. As manutenções preventivas com potencial de causar acidentes 
do trabalho devem ser objeto de planejamento e gerenciamento efetuado por 
profissional legalmente habilitado.

12.112. As manutenções preventivas e corretivas devem ser registradas em livro 
próprio, ficha ou sistema informatizado, com os seguintes dados:

a) cronograma de manutenção;
b) intervenções realizadas;
c) data da realização de cada intervenção;
d) serviço realizado;
e) peças reparadas ou substituídas;
f) condições de segurança do equipamento;
g) indicação conclusiva quanto às condições de segurança da máquina; 
h) nome do responsável pela execução das intervenções.

12.112.1. O registro das manutenções deve ficar disponível aos trabalhadores 
envolvidos na operação, manutenção e reparos, bem como à Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes - CIPA, ao Serviço de Segurança e Medicina do 
Trabalho - SESMT e à fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. 

SINALIZAÇÃO

PERIGO DE CORTE                                             PERIGO DE ESMAGAMENTO                                       

12.116. As máquinas e equipamentos, bem como as instalações em que se en-
contram, devem possuir 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 para garantir a integridade física 
e a saúde dos trabalhadores.

12.117. A sinalização de segurança deve:
a) ficar destacada na máquina ou equipamento;
b) ficar em localização claramente visível; 
c) ser de fácil compreensão.

12.119. As inscrições das máquinas e equipamentos devem:
a) ser escritas na língua portuguesa - Brasil; 
b) ser legíveis.

12.119.1. As inscrições devem indicar claramente o risco e a parte da máquina 
ou equipamento a que se referem, e não deve ser utilizada somente a inscrição 
de “perigo”.
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MANUAIS

12.125. As máquinas e equipamentos devem possuir manual de instruções 
fornecido pelo fabricante ou importador, com informações relativas à segurança 
em todas as fases de utilização.

12.126. Quando inexistente ou extraviado, o manual de máquinas ou equipamentos 
que apresentem riscos deve ser reconstituído pelo empregador, sob a 
responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

Manuais em Português do Brasil

Razão social, CNPJ, endereço 
fabricante ou importador
Tipo, modelo, capacidade
Número de série 
Normas observadas 
Descrição detalhada da máquina 
Indicação da vida útil

CAPACITAÇÃO

12.135. A operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas 
e equipamentos devem ser realizadas por trabalhadores habilitados, qualifica-
dos, capacitados ou autorizados para este fim.

12.136. Os trabalhadores envolvidos na operação, manutenção, inspeção e de-
mais intervenções em máquinas e equipamentos devem receber capacitação 
providenciada pelo empregador e compatível com suas funções, que aborde os 
riscos a que estão expostos e as medidas de proteção existentes e necessárias, 
nos termos desta Norma, para a prevenção de acidentes e doenças.

12.137. Os operadores de máquinas e equipamentos devem ser maiores de dezoi-
to anos, salvo na condição de aprendiz, nos termos da legislação vigente.

12.138. A capacitação deve:
a) ocorrer antes que o trabalhador assuma a sua função;
b) ser realizada pelo empregador, sem ônus para o trabalhador;
c) ter carga horária mínima que garanta aos trabalhadores executarem 
suas atividades com segurança, sendo distribuída em no máximo oito 
horas diárias e realizada durante o horário normal de trabalho;
d) ter conteúdo programático conforme o estabelecido no Anexo II des-
ta Norma; 
e) ser ministrada por trabalhadores ou profissionais qualificados para 
este fim, com supervisão de profissional legalmente habilitado que se 
responsabilizará pela adequação do conteúdo, forma, carga horária, 
qualificação dos instrutores e avaliação dos capacitados.

12.142. A capacitação só terá validade para o empregador que a realizou e nas 
condições estabelecidas pelo profissional legalmente habilitado responsável 
pela supervisão da capacitação.

12.145. A função do trabalhador que opera e realiza intervenções em máquinas 
deve ser anotada no registro de empregado, consignado em livro, ficha ou siste-
ma eletrônico e em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS.

12.147. O curso de capacitação para operadores de máquinas injetoras deve pos-
suir carga horária mínima de oito horas por tipo de máquina citada no Anexo IX 
desta Norma.

12.147.1. O curso de capacitação deve ser específico para o tipo máquina em que 
o operador irá exercer suas  funções.

12.147.2. O instrutor do curso de capacitação para operadores de injetora deve, 
no mínimo, possuir:

a) formação técnica em nível médio;
b) conhecimento técnico de máquinas utilizadas na transformação de 
material plástico;
c) conhecimento da normatização técnica de segurança; 
d) capacitação específica de formação.

12.153. O empregador deve manter inventário atualizado das máquinas e equi-
pamentos com identificação por tipo, capacidade, sistemas de segurança e lo-
calização em planta baixa, elaborado por profissional qualificado ou legalmente 
habilitado.
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NR.13 - CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO

13.6 Vasos de Pressão - Disposições Gerais

13.6.1 Vasos de pressão são equipamentos que contêm fluidos sob pressão 
interna ou externa.

13.6.4 Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver 
instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada:

a) “Prontuário do Vaso de Pressão” a ser fornecido pelo fabricante, 
contendo as seguintes informações:
- código de projeto e ano de edição;
- especificação dos materiais;

- procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final e 
determinação da PMTA;
- conjunto de desenhos e demais dados necessários para o 
monitoramento da sua vida útil;
- características funcionais;
- dados dos dispositivos de segurança;
- ano de fabricação;
- categoria do vaso.
b) “Registro de Segurança”.          
c) “Projeto de Instalação”.
d) “Projeto de Alteração ou Reparo”.
e) “Relatórios de Inspeção”.

13.8.2 Os instrumentos e controles de vasos de pressão devem ser mantidos 
calibrados e em boas condições operacionais. 

As mangueiras utilizadas nos sistemas pressurizados devem possuir indicação 
da pressão máxima de trabalho admissível especificada pelo fabricante.
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ATUAL PANORAMA DA INDÚSTRIA CALÇADISTA NA ABORDAGEM DA 
NR.17 - ERGONOMIA

APRESENTAÇÃO

A partir de uma demanda específica da Ergonomia na Indústria Calçadis-
ta representada pelo SINDINOVA/Nova Serrana-MG, foi priorizado esta-
belecer um entendimento aos empresários sobre o conceito ergonomia, 
focado nos itens 17.3.3 e 17.3.5 da NR-17 (Norma regulamentadora que 
contempla a Ergonomia). Portanto, com base nas visitas técnicas, acom-
panhando atividade por atividade de cada setor, envolvendo todos os por-
tes de empresas (grande, média, pequena e micro empresa), traçou-se um 
panorama deste ramo industrial. O resultado trará informações específi-
cas para o entendimento dos itens supracitados, considerando a postura 
do trabalhador e o posto de trabalho, de acordo com o Manual de Aplica-
ção da Norma regulamentadora 17, editado pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego - MTE. 

INTRODUÇÃO

A palavra ergonomia detém um abrangente conceito quando se busca 
compreendê-la pelos diversos estudiosos. Um conceito didático ampla-
mente divulgado é que a “ergonomia é uma disciplina científica relacio-
nada ao entendimento das interações entre seres humanos e outros ele-
mentos ou sistemas, e à aplicação de teorias, princípios, dados e métodos 
a projetos a fim de otimizar o bem-estar humano e o desempenho global 
do sistema.” 

Contudo, pode-se dizer que a ergonomia é uma ciência que busca o 
conforto, bem-estar e a saúde do trabalhador e, em consequência, o 
incremento produtivo. Assim sendo, no início da NR-17 o Ministério do 
Trabalho e Emprego – MTE descreve de forma geral, o embasado objetivo 
da ergonomia, normatizando-a em busca da respectiva aplicação já no 
item introdutório:

17.1. Esta Norma Regulamentadora visa estabelecer parâmetros que permitam 
a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 
trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e 
desempenho eficiente.

A Consolidação das Leis do Trabalho, de 1943, de forma intuitiva já 
adotava preceitos ergonômicos quando referia que para se evitar a fadiga 
era obrigatória a disposição de assentos ajustáveis à altura do indivíduo 
e função exercida. Com a edição da Portaria 3.214/78 regulamentando a 
seção relativa à prevenção da fadiga surge a Norma Regulamentadora 
17 – Ergonomia, contemplando disposições para levantamento, transporte 
e descarga de materiais, utilização de bancadas e mesas, escrivaninhas, 
painéis e assentos ajustáveis. Em 1990, tal Norma sofreu alteração 
inovando ao não restringir a ergonomia à postura e mobiliário, incluindo 
questões relacionadas à organização do trabalho no processo de 
adaptação da atividade laboral.

A indústria calçadista, por seu caráter manufatureiro, tem potencial 
significativo para o surgimento de doenças osteomusculares, sendo que a 
partir de meados dos anos 90, com a adoção parcial e mal adaptada de um 
sistema de produção japonês, implementou procedimentos inadequados 
em relação à postura de trabalho dos empregados. A partir de 1998, 
quando da lotação de Auditores-Fiscais da área de Saúde e Segurança do 
Trabalho, o tema ergonomia se mostrou recorrente, quer em ações fiscais 
de rotinas, quer em atividades educativa-preventivas, materializadas nas 
Campanhas Nacionais de Prevenção de Acidentes do Trabalho (CANPATs) 
e Seminários, além de outros projetos, principalmente na região Sul do 
Brasil.
 
POSTURA NO POSTO DE TRABALHO

Embora a questão postural seja apenas um dos inúmeros aspectos que 
devem ser discutidos e abordados em ergonomia, este foi o foco prioritá-
rio estabelecido pelo SESI/FIEMG em decorrência do mobiliário oferecido 
nos postos de trabalho dos setores da indústria calçadista.
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Antes de aprofundar nas questões relacionadas às posturas de trabalho 
em específico, há que se compreender o processo de fabricação do cal-
çado quanto ao modo de produção predominante, a divisão por setores e 
as características das atividades. O trabalho na indústria calçadista di-
vide-se em quatro setores principais, dependendo do porte da empresa. 
Os setores apresentam-se na seguinte sequência no processo, de acordo 
com as características de fabricação: almoxarifado, corte, costura (pre-
paração e costura), montagem (montagem e acabamento) e expedição. 
Em cada setor são realizadas atividades com características distintas, 
embora algumas sejam comuns a todo o processo, o que exige posturas 
de trabalho também diferenciadas, de acordo com as atividades.

Para exemplificar a relação da postura com as características da ativida-
de, de acordo com a Nota Técnica – NT 060/2001 do Ministério do Traba-
lho e Emprego, a postura em pé é justificada quando a tarefa exige des-
locamentos contínuos, manipulação de cargas com peso maior ou igual a 
4,5 kg, alcances amplos frequentes (para cima, para frente ou para baixo), 
operações frequentes em vários locais de trabalho fisicamente separados 
ou aplicação de forças para baixo.

Mostraremos alguns aspectos específicos dos setores calçadistas que 
possibilitam contribuir na interpretação das exigências normativas da er-
gonomia, inerentes à postura e posto de trabalho. Uma forma prática de 
esclarecer a aplicação do item 17.3 da NR-17.

ALMOXARIFADO E EXPEDIÇÃO: no setor de almoxarifado e expedição, as 
atividades caracterizam-se por deslocamentos frequentes, o que impli-
ca realizar o trabalho predominantemente na posição em pé, exceto em 
alguns postos de revisão e/ou em postos informatizados, como escrita 
fiscal e de faturista, em que a postura poderá ser sentada (figura 2) ou 
alternada (figura 1).

Figura 1 - Setor de Almoxarifado 

Apesar de ser uma atividade dinâmica e com 
manipulação de carga ≥4,5kg, a exigência da 
atividade será em pé. Portanto, de acordo com 
a NT 060/2001 do MTE, o posto não necessita de 
assentos em detrimento desta atividade. Porém, 
o setor deverá conter um conjunto de cadeiras 
adequadas (cadeiras do tipo sala de espera) com 
fácil acesso, para que os trabalhadores do setor 
possam usá-las quando necessitarem.

Figura 2 - Setor de Almoxarifado

Trabalhador na atividade estática de controle 
do setor. Independente de ser esporádico a tal 
atividade, o posto apresenta-se sem assento 
adequado. Portanto, existe a necessidade 
da cadeira adequada, onde o mesmo poderá 
acessar tanto no descanso entre a atividade 
em pé na bancada e/ou no uso à frente do 
computador. 
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Assim sendo, ficam evidentes que os fatores que determinam a melhor 
postura a ser adotada em determinado posto de trabalho são as carac-
terísticas da atividade exercida. Portanto, antes de discutir a postura de 
trabalho, há de se caracterizar os componentes da atividade e suas ne-
cessidades.

SETOR DE CORTE:  neste setor, a maioria das atividades apresentam gran-
de movimentação de membros superiores, assim como a própria configu-
ração das máquinas requer a postura em pé, especialmente os balancins 
“jacaré” e os balancins ponte. No entanto, existe um grupo de atividades 
que pode ser realizada em postura alternada (figura 3 e 4), como as que 
têm características de revisão e/ou pequenos ajustes nas peças: colocar 
zíper manual, cortar e amarrar peça manual, talonar, chanfrar, assim como 
as atividades de revisão. 

Figura 3 - Setor de corte  -  Asseguradas de assentos no posto de trabalho, trabalhadoras revezam as 
posições sentada e em pé, saindo da posição estática. Verifica-se a eficiente utilização das regulagens dos 
assentos e mesas para uma eficaz variação postural no posto de trabalho. 

Salienta-se que nas atividades em que não é possível que ocorra a alter-
nância postural – o que pode ocorrer em função da própria configuração 
da máquina, obrigando o trabalhador a atuar na posição em pé – uma das 
alternativas é a implantação da alternância de funções1. Nesse caso, o 
trabalhador deverá realizar mais de uma atividade, ora na postura em pé, 

Figura 4 - Setor de Corte (riscagem)

Trabalhadoras em atividade estática sentada e em 
pé. Posto sem assento adequado e sem apoio de pés 
para que se execute a atividade sentada. Portanto, a 
necessidade de cadeira adequada e apoio para os 
pés, ajustável, podem ser evidenciados quando a tra-
balhadora utiliza banco alto e faz prévio uso da pra-
teleira inferior da bancada. Para a atividade em pé 
na bancada, a prateleira inferior substitui o acessório 
apoio para os pés ajustável.

Figura 5 - Setor de Corte (balancim)

De acordo com a Nota Técnica 060/2001, as tarefas 
que exigem alcances amplos e frequentes para cima, 
para frente ou para baixo podem ser realizadas em 
pé. Porém, o setor deverá conter um conjunto de ca-
deiras adequadas (cadeiras do tipo sala de espera) 
com fácil acesso, para que os trabalhadores do setor 
possam usá-las quando necessitarem.

Figura 6 - Setor de Corte 

Trabalhadora na atividade estática em pé, 
frente à bancada de preparação. A necessi-
dade do uso da cadeira adequada ao posto 
é evidenciada tanto pela atividade quanto 
pela estratégia de alívio utilizada pela traba-
lhadora ao fazer descarga de peso alternada 
entre os membros inferiores.

ora na postura sentada, sendo a postura fator determinante da troca, em-
bora as características da atividade determinem a postura ideal em cada 
tarefa (figura 5).

1. Observar as questões: salário e as determinações dos programas PPRA, PCMSO, a compatibilidade com a função a exercer.
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Durante as atividades de trabalho, diversas posturas podem ser adota-
das, no entanto, as posturas comumente utilizadas são sentada ou em pé 
durante toda a jornada, configurando a postura estática, que é extrema-
mente prejudicial à saúde. Portanto a postura estática, seja ela somente 
sentada ou somente em pé, não deve ser mantida durante toda a jornada 
laboral (Figura 6, pág. 25).

SETOR DE COSTURA: neste setor, que tem inclusas as atividades de pre-
paração e costura, as principais características são o envolvimento de 
motricidade fina, acuidade visual e, ainda, quando acionadas, máquinas 
– o acionamento de pedal. Esses aspectos, quando presentes no traba-
lho, requerem a postura sentada. No entanto, se o posto de trabalho for 
bem configurado e adaptado, a atividade poderá ser realizada em postura 
alternada (figura 7) – o que é o mais indicado em termos biomecânicos. 
Assim sendo, levando em consideração as características das atividades, 
todas poderão ser realizadas na postura alternada (figura 8), exceto as 
que exigem deslocamento frequente, tais como: abastecer esteira e ope-
rar máquina de conformar.

SETOR DE MONTAGEM: neste setor, as atividades caracterizam-se pelo 
uso de maquinário e atividades com elementos biomecânicos diversifica-
dos, sendo que ocorre a predominância da postura em pé, em função dos 
alcances e grande movimentação impostos, tanto pela atividade quanto 
pela conformação das máquinas. 

Figura 7 - Setor de Costura (preparação)

O posto do trabalhador é adequado para a atividade 
estática em pé ou assentada devido a mesa ajustá-
vel e o assento. Porém, a falta de orientação quanto 
a variação da postura sentada para em pé, faz com 
que as adequações do posto não sejam exploradas 
pelo trabalhador. Dessa forma, perde-se a eficácia 
da norma, mesmo havendo cadeira adequada.

Figura 8 - Setor de Costura 

No caso da atividade estática sentada à frente da 
máquina, o item 17.3.3 da norma exige a cadeira ade-
quada. No entanto, se o posto de trabalho for bem 
configurado e adaptado (elevando a bancada, não 
necessariamente sendo ajustável), a atividade pode-
rá ser realizada em postura alternada. Isso, devido a 
um único elemento ajustável, a cadeira. Contudo, não 
se pode esquecer do apoio para os pés.

Figura 9 - Setor de Montagem (colagem)

Trabalhador em atividade estática sentado, no posto 
sem assento adequado, sem bancada e sem espaço 
físico suficiente. Portanto, evidencia-se a necessida-
de de cadeira adequada e bancada quando o mesmo 
faz uso de aparato inadequado para execução da ta-
refa de colagem (sentando e apoiando elementos da 
produção em bancada improvisada).

Figura 10 - Setor de 
Montagem  
(conformação)

No caso desta atividade está-
tica em pé, com exigência da 
força dos membros superio-
res à frente da máquina, não 
há exigência da cadeira ade-
quada. Portanto, respaldar-
se com uma cadeira qualquer 
(seta) ou cadeira adequada 
não garante saúde e eficiên-
cia para o trabalhador nesta 
atividade. 

Em alguns casos, tem-se a presença do uso de força muscular durante a 
realização da tarefa, o que, de acordo com a Nota Técnica 060/2001, limita 
a posição sentada (figura 10).
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De acordo com a interpretação do item 17.3.5, deve-se garantir o aces-
so a um assento de descanso ou conjunto de cadeiras na área/setor, 
principalmente aquele grupo de trabalhadores que são contemplados na 
interpretação da NT 060/2001 do MTE. 

Um posto de trabalho, mesmo quando bem projetado do ponto de vista 
antropométrico, pode se revelar desconfortável se os fatores organiza-
cionais, ambientais e sociais não forem levados em conta (Figura 11).

Por fim, ao confrontar as características das atividades realizadas na in-
dústria calçadista e o que está disposto na Nota Técnica 060/2001, res-
salta-se que a postura de trabalho adotada deve ocorrer em função da 
atividade desenvolvida, das exigências da tarefa (visuais, emprego de for-
ças, precisão dos movimentos etc.), dos espaços de trabalho, da ligação 
do trabalhador com máquinas e equipamentos de trabalho, por exemplo, o 
acionamento de comandos. As amplitudes de movimentos dos segmentos 
corporais, como os braços e a cabeça, assim como as exigências da tarefa 
em termos visuais, de peso ou esforços influenciam na posição do tronco 
e no esforço postural, tanto no trabalho sentado como no trabalho em pé.

Figura 11 - Setor de expedição  
(embalagem)

Trabalhador em atividade estática, no posto com 
assento adequado e bancada adequada, porém, 
evidencia-se a falta do uso da cadeira.  Uma lacu-
na na organização do trabalho (política da empresa, 
comunicação, orientação, meta etc.). Portanto, deve-
se investigar o fato, mesmo que a cadeira adequada 
esteja presente no posto adequado.

A postura mais adequada ao trabalhador é aquela que ele escolhe livre-
mente e que pode ser variada ao longo do tempo. A concepção dos postos 
de trabalho ou da tarefa deve favorecer a variação de postura, principal-
mente a alternância entre a postura sentada e em pé. O tempo de manu-
tenção de uma postura deve ser o mais breve possível, pois seus efeitos 
nocivos ou não, serão função do tempo durante o qual ela será mantida.

DISCUSSÃO

O item 17.3.3 diz: 
Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes 
requisitos mínimos de conforto: ajuste, borda, entre outras. 

Logo, a condição para que o item 17.3.3 seja cumprido, está além da aqui-
sição de específicas cadeiras adequadas, ou seja, está no entendimento 
da atividade em questão para o efetivo uso, inclusive.  

O item 17.3.5 diz:
Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados de pé, devem ser 
colocados assentos para descanso em locais em que possam ser utilizados por 
todos os trabalhadores durante as pausas.

Logo, a condição para que o item 17.3.5 seja cumprido, está além de se ter 
um conjunto de cadeiras adequadas atendendo ao trabalhador do setor, 
e/ou uma cadeira no posto de trabalho, ou seja, está na real condição de 
disponibilizá-la ao uso.

ALGUMAS RECOMENDAÇÕES 

• De acordo com os especialistas da área da ergonomia e da Nota Técni-
ca 060/2001do MTE, a postura mais adequada ao trabalhador é aquela 
que ele escolhe livremente e que pode ser variada ao longo do tempo. 
Considerando o posto com assentos adequados.

• A alternância da postura deve sempre ficar à livre escolha do traba-
lhador. Ele é quem vai saber, diante da exigência momentânea da tare-
fa, se é melhor a posição sentada ou em pé.

• A concepção dos postos de trabalho ou da tarefa deve favorecer a va-
riação de postura, principalmente a alternância entre a postura sen-
tada e em pé.
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• A opinião dos trabalhadores antes da compra de mobiliário tem mos-
trado um bom resultado em nossa prática de trabalho. Algumas em-
presas colocam algumas opções para teste e decidem por aqueles que 
tiveram melhor aceitação.

• Aquisição de cadeiras com base nas características da atividade do 
trabalhador quando tal atividade favoreça o uso, seguindo prioritaria-
mente os seguintes requisitos do item 17.3.3:

 
 a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da  
 função exercida;
 b) características de pouca ou nenhuma conformação na base do  
 assento;
 c) borda frontal arredondada;
 d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para  
 proteção da região lombar. 

• Aquisição de conjunto de cadeiras (cadeiras unidas do tipo sala de 
espera, por exemplo) para disponibilizá-las no setor ou área de forma 
fácil e acessível aos trabalhadores que detêm em suas atividades as 
características para o trabalho em pé, contemplado pela Nota Técnica 
060/2001 do MTE. Portanto, oferecendo aos trabalhadores a possibili-
dade do descanso, como preconizado no item 17.3.5 (de acordo com a 
política da empresa). 

• Não existe uma cadeira que seja “ergonômica” independentemente 
da função exercida pelo trabalhador. Basta lembrar que uma cadeira 
confortável para assistir à televisão não é adequada para uma secre-
tária que deve se movimentar entre a mesa, um arquivo e um aparelho 
de telefax. O contrário também é verdadeiro.

CONCLUSÃO

Baseado neste panorama percebeu-se que o entendimento do conceito 
ergonomia, com a NR17, o manual de aplicação da NR17, a Nota Técnica 
do MTE – NT 060/2001, o envolvimento do trabalhador e o bom senso do 
empresário serão os quesitos fundamentais para solucionar as demandas 
da ergonomia em questão.

24.2 Vestiários
24.2.1 Em todos os estabelecimentos industriais e naqueles em que a atividade 
exija troca de roupas ou seja imposto o uso de uniforme ou guarda-pó, haverá 
local apropriado para vestiário dotado de armários individuais, observada a se-
paração de sexos.

24.2.11 Nas atividades e operações insalubres, bem como nas atividades incom-
patíveis com o asseio corporal, que exponham os empregados a poeiras e produ-
tos graxos e oleosos, os armários serão de compartimentos duplos.

24.2.14 Nas atividades comerciais, bancárias, securitárias, de escritório e afins, 
nas quais não haja troca de roupa, não será o vestiário exigido, admitindo-se ga-
vetas, escaninhos ou cabides, onde possam os empregados guardar ou pendurar 
seus pertences.

24.3 Refeitórios
24.3.1. Nos estabelecimentos em que trabalhem mais de 300 (trezentos) operá-
rios, é obrigatória a existência de refeitório, não sendo permitido aos trabalhado-
res tomarem suas refeições em outro local do estabelecimento.

24.3.15 Nos estabelecimentos em que trabalhem mais de 30 (trinta) até 300 (tre-
zentos) empregados, embora não seja exigido o refeitório, deverão ser assegu-
radas aos trabalhadores condições suficientes de conforto para a ocasião das 
refeições.

NR.24 - CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO
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24.3.15.1 As condições de conforto de que trata o item 24.3.15 deverão preencher 
os seguintes requisitos mínimos:

a) local adequado, fora da área de trabalho;
b) piso lavável;
c) limpeza, arejamento e boa iluminação;
d) mesas e assentos em número correspondente ao de usuários;
e) lavatórios e pias instalados nas proximidades ou no próprio local;
f) fornecimento de água potável aos empregados;
g) estufa, fogão ou similar, para aquecer as refeições.

24.3.15.2 Nos estabelecimentos e frentes de trabalho com menos de 30 (trinta) 
trabalhadores deverão, a critério da autoridade competente, em matéria de Se-
gurança e Medicina do Trabalho, ser asseguradas aos trabalhadores condições 
suficientes de conforto para as refeições em local que atenda aos requisitos de 
limpeza, arejamento, iluminação e fornecimento de água potável.

24.6 Condições de higiene e conforto por ocasião das refeições
 
24.6.1 As empresas urbanas e rurais, que possuam empregados regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e os órgãos governamentais devem 
oferecer a seus empregados e servidores condições de conforto e higiene que 
garantam refeições adequadas por ocasião dos intervalos previstos na jornada 
de trabalho. 

24.6.1.1 A empresa que contratar terceiros para a prestação de serviços em seus 
estabelecimentos deve estender aos trabalhadores da contratada as mesmas 
condições de higiene e conforto oferecidas aos seus próprios empregados.

24.6.2 A empresa deverá orientar os trabalhadores sobre a importância das refei-
ções adequadas e hábitos alimentares saudáveis.

24.6.3 Na hipótese de o trabalhador trazer a própria alimentação, a empresa deve 
garantir condições de conservação e higiene adequadas e os meios para o aque-
cimento em local próximo ao destinado às refeições. 

NR.26 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

26.2.2 A rotulagem preventiva do produto químico classificado como perigoso à 
segurança e saúde dos trabalhadores deve utilizar procedimentos definidos pelo 
Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos 
Químicos (GHS), da Organização das Nações Unidas.

26.2.2.1 A rotulagem preventiva é um conjunto de elementos com informações 
escritas, impressas ou gráficas, relativas a um produto químico, que deve ser 
afixada, impressa ou anexada à embalagem que contém o produto.

26.2.2.2 A rotulagem preventiva deve conter os seguintes 
elementos:

a) identificação e composição do produto químico;
b) pictograma(s) de perigo;
c) palavra de advertência;
d) frase(s) de perigo;
e) frase(s) de precaução;
f) informações suplementares.

Recipiente rotulado e com tampa Recipiente não rotulado e sem tampa
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Balancim de braço móvel manual - balancim jacaré: máquina destinada ao 
corte de couro e materiais similares, operada por um trabalhador, dotada de uma 
superfície de corte não móvel correspondente à área útil total disponível e de um 
braço que contém a superfície de impacto móvel, ou seja, base prensora que é 
capaz de se deslocar em um movimento de arco horizontal sobre a superfície de 
corte.

Balancim tipo ponte manual - balancim ponte: máquina destinada ao corte de 
couro e materiais similares, operada por um trabalhador, na qual a superfície 
de impacto fica conectada ou presa à ponte que se desloca horizontal e 
verticalmente sobre uma superfície de corte não móvel.

Burla: ato de anular de maneira simples o funcionamento normal e seguro de 
dispositivos ou sistemas da máquina, utilizando para acionamento quaisquer 
objetos disponíveis, tais como, parafusos, agulhas, peças em chapa de metal, 
objetos de uso diário, como chaves e moedas ou ferramentas necessárias à 
utilização normal da máquina.

Chave de segurança: componente associado a uma proteção utilizado para 
interromper o movimento de perigo e manter a máquina parada enquanto a 
proteção ou porta estiver aberta, com contato mecânico – físico, como as 
eletromecânicas, ou sem contato, como as ópticas e magnéticas. Deve ter 
ruptura positiva, duplo canal, contatos normalmente fechados e ser monitorada 
por interface de segurança. A chave de segurança não deve permitir sua 
manipulação – burla por meios simples, como chaves de fenda, pregos, fitas, etc.

Dispositivo de comando bimanual: dispositivo que exige, ao menos, a atuação 
simultânea pela utilização das duas mãos, com o objetivo de iniciar e manter, 
enquanto existir uma condição de perigo, qualquer operação da máquina, 
propiciando uma medida de proteção apenas para a pessoa que o atua.  

Dispositivo de intertravamento: chave de segurança mecânica, eletromecânica, 
magnética ou óptica projetada para este fim e sensor indutivo de segurança, que 
atuam enviando um sinal para a fonte de alimentação do perigo e interrompendo 
o movimento de perigo toda a vez que a proteção for retirada ou aberta.

GL O S S Á R IO Profissional habilitado para a supervisão da capacitação: profissional que 
comprove conclusão de curso específico na área de atuação, compatível com 
o curso a ser ministrado, com registro no competente conselho de classe, se 
necessário.

Profissional legalmente habilitado: trabalhador previamente qualificado e com 
registro no competente conselho de classe, se necessário.

Profissional ou trabalhador capacitado: aquele que recebeu capacitação sob 
orientação e responsabilidade de profissional habilitado.

Profissional ou trabalhador qualificado: aquele que comprove conclusão de 
curso específico na sua área de atuação e reconhecido pelo sistema oficial de 
ensino.

Relé de segurança: componente com redundância e circuito eletrônico dedicado 
para acionar e supervisionar funções específicas de segurança, tais como 
chaves de segurança, sensores, circuitos de parada de emergência, ESPEs, 
válvulas e contatores, garantindo que, em caso de falha ou defeito desses ou em 
sua fiação, a máquina interrompa o funcionamento e não permita a inicialização 
de um novo ciclo, até o defeito ser sanado. Deve ter três princípios básicos de 
funcionamento: redundância, diversidade e autoteste.

Zona perigosa:  Qualquer zona dentro ou ao redor de uma máquina ou equipamento, 
onde uma pessoa possa ficar exposta a risco de lesão ou dano à saúde.
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