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I NDÚ S T R I A  S E GUR A  
É  INDÚ S T R I A 
C OMP E T I T I VA 
As estatísticas sobre Segurança e Saúde no Trabalho explicam a prioridade 
conferida ao tema pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais: 
todos os anos ocorrem 4,9 milhões de acidentes do trabalho no país – o dado do 
Ministério do Trabalho é de 700 mil notificações, mas o IBGE e o Ministério da 
Previdência indicam sete vezes mais, considerando ocorrências não registradas.

Cada um desses acidentes resulta em mais de três dias de falta ao trabalho.  
O governo e empresas gastam R$ 14 bilhões anuais em razão direta dos 
acidentes no trabalho e o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking mundial desse tipo 
de ocorrência em todo o mundo. É este cenário, verdadeiramente preocupante, 
que nos leva a eleger a questão da SST como prioridade.

Uma das ações desenvolvidas pelo Sistema FIEMG, por intermédio do SESI/
Gerência de Saúde Empresarial, é a elaboração de cartilhas informativas 
e educativas sobre o tema. Neste documento, contemplamos as usinas de 
açúcar, etanol e bioeletricidade e o objetivo é propiciar às indústrias do setor 
sucroenergético esclarecimentos legais e práticos que lhes permitam aprimorar 
a gestão no campo da Segurança e Saúde no Trabalho.

Nosso objetivo é o de apoiar as empresas industriais de Minas Gerais a se 
preparar para entender e cumprir a legislação que rege a questão da Segurança 
e Saúde no Trabalho, adequando-se, dessa forma, às exigências dos órgãos 
normatizadores e fiscalizadores.

Este é o ponto de partida para também entendermos que boas práticas no 
campo da SST constituem-se em poderosos instrumentos de estímulo à 
produtividade, revisão e modernização dos processos produtivos por meio da 



inovação e do desenvolvimento tecnológico. Entendemos que este é o caminho 
que nos conduzirá a produtos de maior valor agregado, à competitividade e, via 
de consequência, à conquista de novos mercados.

Nas páginas seguintes são apresentadas informações essenciais ao 
desenvolvimento de programas na área, abordando ações, projetos e programas 
desenvolvidos pelo SESI e pelo SENAI, instituições integrantes do Sistema 
FIEMG. Também entendemos que o efetivo engajamento da indústria mineira 
em um amplo programa de Segurança e Saúde no Trabalho representa ganhos 
importantes para Minas Gerais, para a indústria mineira, para as nossas 
empresas e para os nossos trabalhadores.

Abrace esta causa. É bom para sua empresa. É bom para o trabalhador.  
É bom para a indústria mineira.

Olavo Machado Junior
Presidente da Federação das Indústrias 
do Estado de Minas Gerais - FIEMG



P RE Z A DO S 
INDU S T R I A I S ,
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 
no 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 da GSE 
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 exerci-
das no setor sucroenergético.  Esta cartilha referencia várias normas regulamentadoras 
do Ministério do Trabalho, porém não esgota o assunto, Segurança no Trabalho, o que 
não isenta a empresa da necessidade de consultar e aplicar as demais Normas Regu-
lamentadoras 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
GSE – Gerência de Saúde Empresarial

DEZEMBRO DE 2015
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I N T RODU Ç ÃO

Esta cartilha tem o intuito de instrumentalizar os empresários do setor  
sucroenergético na tomada de decisões para políticas, programas e 
ações específicas que possam contribuir para o atendimento aos requisi-
tos legais de Segurança e Saúde no Trabalho – SST e consequentemente 
a promoção da qualidade de vida de seus trabalhadores.

Foram utilizados itens das Normas Regulamentadoras do Ministério 
do Trabalho e Emprego - MTE, bem como informações coletadas em  
Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais.

O CONTEÚDO DESTA CARTILHA NÃO ESGOTA O TEMA DE SEGURANÇA 

E SAÚDE DO TRABALHO, DEVENDO A EMPRESA MANTER UM 

ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO E SISTEMÁTICO DA LEGISLAÇÃO QUE, 

FREQUENTEMENTE, PASSA POR REVISÕES E ALTERAÇÕES.
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NR.4 – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM  
MEDICINA DO TRABALHO

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 - SESMT, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do 
trabalhador no local de trabalho.  

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

Para as empresas enquadradas nos graus de risco 2, 3 e 4, o dimensionamento 
dos serviços referidos no subitem 4.2.5 da NR 04 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

CNAE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS GR

10.71-6 Fabricação de açúcar em bruto 3

10.72-4 Fabricação de açúcar refinado 3

CNAE
FABRICAÇÃO DE COQUE, PRODUTOS DERIVADOS  

DO PETRÓLEO E DE BIOCOMBUSTÍVEIS
GR

19.31-4 Fabricação de álcool 3

CNAE ELETRICIDADE, GÁS E OUTRAS UTILIDADES GR

35.11-5 Geração de energia elétrica 3
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QUADRO II
Dimensionamento do SESMT, baseado no grau de risco e o número de empregados

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

2.000

2.001
a

3.500

3.501
a

5.000

Acima de 5.000 
para cada grupo 

de 4.000 ou 
fração acima de 

2.000**

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

(*) Tempo parcial (mínimo de três horas)
(**) O Dimensionamento total deverá ser feito levando-se 
em consideração o dimensionamento de faixas de 3.501 a 
5.000 mais o dimensionamento do(s) grupo(s) de 4.000 ou 

fração acima de 2.000.

OBS: Hospitais, Ambulatórios, Maternidade, Casas de Saúde 
e Repouso, Clínicas e estabelecimentos similares com mais  

de 500 (quinhentos) empregados deverão contratar um  
enfermeiro em tempo integral.

ATENÇÃO : 
As empresas do setor que não possuem mais de 100 (cem) empregados se isentam da 
composição do SESMT, conforme dimensionamento constante da Norma. Porém as 
ações de segurança e medicina do trabalho se darão, em regra geral, pela prestação 
de serviços por parte de empresas especializadas em Segurança e Saúde no Trabalho. 
Quando da contratação desses serviços, é imprescindível que o empresário esteja alerta 
para as seguintes questões:  

• Elaboração do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA) e do Programa de Saú-
de (PCMSO).

• Identificadas não conformidades após verificação física do estabelecimento, haverá proposta 
de adequação e cronograma de implementação, que deverá ser acordado entre as partes e 
aprovados pelo empregador. É um momento importante para o contratante do serviço.

• Não adianta pagar pelos programas e não lê-los. Eles devem ser discutidos preferencialmente 
com quem tem o poder de decisão na empresa, porque envolvem medidas que tem custos e 
este investimento deve ser programado de acordo com a gravidade das situações encontra-
das e possibilidades da empresa.  O “Diagnóstico de Segurança” (PPRA) deverá ir além dos 
riscos físicos, químicos e biológicos, conforme determina a NR.9. O ambiente e o processo de 
trabalho como um todo deverão ser analisados e verificados, de modo a propor a eliminação 
de situações que possam ensejar acidentes de trabalho, riscos ergonômicos, dentre outras. A 
empresa contratada deverá ser a responsável pela promoção da saúde e proteção da integri-
dade do trabalhador no local de trabalho. 
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• Para melhor elaboração do diagnóstico, os empregados deverão ser ouvidos, inclusive repre-
sentantes da CIPA, de modo que possam colaborar com informações relativas à dinâmica, 
processo e ambiente de trabalho, muitas vezes “invisíveis” aos olhos técnicos, porém decisi-
vas para a manutenção de sua segurança e saúde no trabalho.

• Definição de cronograma de visitas periódicas ao estabelecimento pelo prestador de servi-
ços, de modo a acompanhar as mudanças propostas, coletar e registrar dados / imagens para 
atualização dos documentos, bem como verificar possíveis riscos oriundos de novas instala-
ções e intervenções no ambiente de trabalho.
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NR.5 – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CIPA

DO OBJETIVO

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

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

DA ORGANIZAÇÃO

A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de 
acordo com o dimensionamento previsto no Quadro I da norma NR.5, ressalvadas 
as alterações disciplinadas em atos normativos para setores econômicos 
específicos.

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

Comentário: a empresa indicará seus representantes na CIPA.

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

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.



Orientações de Segurança e Saúde no Trabalho para a Indústria do Setor Sucroenergético - Dezembro / 2015

10

Quando o estabelecimento não se enquadrar no Quadro I, a empresa designará 
um responsável pelo cumprimento dos objetivos da NR.5, 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.

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

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.

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

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

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

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

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

A CIPA terá por atribuição:

• Identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, com a 
participação do maior número de trabalhadores, com assessoria do SESMT, onde 
houver.

• Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas 
de segurança e saúde no trabalho.

• Participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção 
necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho.

• Realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de trabalho 
visando a identificação de situações que venham trazer riscos para a segurança e 
saúde dos trabalhadores.

• Realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu plano 
de trabalho e discutir as situações de risco que foram identificadas; divulgar aos 
trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho; participar, 
com o SESMT, onde houver, das discussões promovidas pelo empregador, para 
avaliar os impactos de alterações no ambiente e processo de trabalho relacionados 
à segurança e saúde dos trabalhadores.

• Requerer ao SESMT, quando houver, ou ao empregador, a paralisação de máquina 
ou setor onde considere haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos 
trabalhadores.

• Colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e PPRA e de outros 
programas relacionados à segurança e saúde no trabalho.

• Divulgar e promover o cumprimento das Normas Regulamentadoras, bem como 
cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho, relativas à segurança e 
saúde no trabalho.

• Participar, em conjunto com o SESMT, onde houver, ou com o empregador, da análise 
das causas das doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de solução dos 
problemas identificados.

• Requisitar ao empregador e analisar as informações sobre questões que tenham 
interferido na segurança e saúde dos trabalhadores.

• Requisitar à empresa as cópias das CAT emitidas.
• Promover, anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver, a Semana Interna 

de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT. 
• Participar, anualmente, em conjunto com a empresa, de Campanhas de Prevenção 

da AIDS. 
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ATENÇÃO :

Sobre a elaboração do Mapa de Riscos, consultar a portaria nº 25, de 29/12/1994.

Cabe ao empregador:

• Proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários ao desempenho de suas 
atribuições, garantindo tempo suficiente para a realização das tarefas constantes 
do plano de trabalho. 

Cabe aos empregados: 

• Participar da eleição de seus representantes.

• Colaborar com a gestão da CIPA.

• Indicar à CIPA, ao SESMT e ao empregador situações de risco e apresentar 
sugestões para melhoria das condições de trabalho.

• Observar e aplicar no ambiente de trabalho as recomendações quanto à prevenção 
de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. 

Cabe ao Presidente da CIPA: 

• Convocar os membros para as reuniões da CIPA.

• Coordenar as reuniões da CIPA, encaminhando ao empregador e ao SESMT, quando 
houver, as decisões da comissão.

• Manter o empregador informado sobre os trabalhos da CIPA.

• Coordenar e supervisionar as atividades de secretaria.

• Delegar atribuições ao Vice-Presidente.

Cabe ao Vice-Presidente: 

• Executar atribuições que lhe forem delegadas e substituir o Presidente nos seus 
impedimentos eventuais ou nos seus afastamentos temporários.
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O Presidente e o Vice-Presidente da CIPA, em conjunto, terão as seguintes 
atribuições: 

• Cuidar para que a CIPA disponha de condições necessárias para o desenvolvimento 
de seus trabalhos.

• Coordenar e supervisionar as atividades da CIPA. 

• Zelar para que os objetivos propostos sejam alcançados.

• Delegar atribuições aos membros da CIPA.

• Promover o relacionamento da CIPA com o SESMT, quando houver; divulgar as 
decisões da CIPA a todos os trabalhadores do estabelecimento.

• Encaminhar os pedidos de reconsideração das decisões da CIPA.

• Constituir a comissão eleitoral. 

O Secretário da CIPA terá por atribuição: 

• Acompanhar as reuniões da CIPA e redigir as atas apresentando-as para aprovação 
e assinatura dos membros presentes.

• Preparar as correspondências, e outras que lhe forem conferidas. 

DO FUNCIONAMENTO 

• A CIPA terá reuniões ordinárias mensais, de acordo com o calendário preestabelecido. 

• As reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas durante o expediente normal da 
empresa e em local apropriado. 

• As reuniões da CIPA terão atas assinadas pelos presentes com encaminhamento de 
cópias para todos os membros. 
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Dimensionamento de CIPA - Grupos C-2 e C-1a

QUADRO III – Relação de classificação nacional de atividades econômicas 
CNAE, com correspondente agrupamento para dimensionamento da CIPA.

CNAE DESCRIÇÃO GRUPO

10.71-6 Fabricação de açúcar em bruto C-2

10.72-4 Fabricação de açúcar refinado C-2

19.31-4 Fabricação de álcool C-1a

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

1.000

1.001
a

2.500

2.501
a

5.000

5.001
a

10.000

Acima de 
10.000 

para cada 
grupo de 

2.500  
acrescentar

C-2
Efetivos 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 10 11 2

Suplentes 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 9 1

C-1a
Efetivos 1 1 3 3 4 4 4 4 6 9 12 15 2

Suplentes 1 1 3 3 3 3 3 4 5 8 9 12 2
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NR.6 – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI

Para os fins de aplicação desta Norma Regulamentadora - NR, considera-se 
Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de uso 
individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis 
de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 

O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só 
poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprova-
ção - CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e 
saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.

A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequa-
do ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes 
circunstâncias:
a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os 
riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho;
b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e,
c) para atender a situações de emergência.

Cabe ao empregador quanto ao EPI:

a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade;
b) exigir seu uso;
c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado 
pelo órgão nacional competente em matéria de 
segurança e saúde no trabalho;
d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso  
adequado, guarda e conservação;
e) substituir imediatamente, quando danificado ou 
extraviado;
f) responsabilizar-se pela higienização e manuten-
ção periódica; e,
g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade  
observada;
h) registrar o seu fornecimento ao trabalhador, 
podendo ser adotados livros, fichas ou sistema 
eletrônico.
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Cabe ao empregado quanto ao EPI:
a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a 
que se destina;
b) responsabilizar-se pela guarda e conservação;
c) comunicar ao empregador qualquer alteração 
que o torne impróprio para uso; 
d) cumprir as determinações do empregador 
sobre o uso adequado.

ATENÇÃO :

A princípio, os ambientes de trabalho não deveriam oferecer riscos aos empregados. 
Quando isso ocorre e medidas de proteção coletiva não são possíveis no momento, é 
necessário o uso dos EPIs, os quais somente deverão ser disponibilizados caso não haja, 
ainda, controle efetivo dos riscos inerentes ao ambiente de trabalho. Os EPIs são forne-
cidos gratuitamente aos empregados; logo, não podem ser descontados em seu salário 
e devem ser substituídos sempre que necessário. A relação dos EPIs adequados a cada 
função, deve constar do PPRA da empresa, em razão dos riscos aos quais cada uma está 
submetida.
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NR.7 – PROGRAMAS DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – 
PCMSO

Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece a obrigatoriedade de elaboração 
e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admi-
tam trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico de Saú-
de Ocupacional - PCMSO.

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

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

Para cada exame médico realizado, previsto no item 7.4.1 da NR.7, o médico emi-
tirá o Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, em 2 (duas) vias.

A primeira via do ASO ficará arquivada no local de trabalho do trabalhador, in-
clusive frente de trabalho ou canteiro de obras, à disposição da fiscalização do 
trabalho.

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

O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce 
dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, 
além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos 
irreversíveis à saúde dos trabalhadores.
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O PCMSO deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos 
trabalhadores, especialmente os identificados nas avaliações do PPRA. 

RELATÓRIO ANUAL

O Relatório Anual do PCMSO deve ser elaborado ao fim de 12 meses de vigência 
do programa, devendo ser definida data no Cronograma de Ações para sua apre-
sentação e discussão junto à direção da empresa e com a participação da CIPA.

DEVE CONSTAR NO RELATÓRIO ANUAL DO PCMSO : 

• Atividades realizadas para educação e treinamento dos trabalhadores  
visando à prevenção da doença de natureza ocupacional.

• Perfil dos trabalhadores avaliados.

• Quantitativo de trabalhadores acidentados no trabalho ou acometidos  
por doença ocupacional, com e sem afastamento, com diagnóstico e  
identificação por setor.
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NR.8 – EDIF ICAÇÕES

Estabelece requisitos técnicos mínimos os quais devem ser observados nas  
edificações para garantir a segurança e conforto aos que nela trabalham.

Figura 1       Figura 2

Os andares acima do solo devem dispor de proteção adequada contra quedas, 
de acordo com as normas técnicas e legislações municipais, atendidas as condi-
ções de segurança e conforto (Figura 1).

Nos pisos, escadas, rampas, corredores e passagens dos locais de trabalho, 
onde houver perigo de escorregamento, serão empregados materiais ou proces-
sos antiderrapantes (Figura 2).

As aberturas nos pisos e nas paredes devem ser protegidas de forma que impe-
çam a queda de pessoas ou objetos.

Os pisos dos locais de trabalho não devem apresentar saliências nem depres-
sões que prejudiquem a circulação de pessoas ou a movimentação de materiais.

As partes externas, bem como todas as que separem unidades autônomas de 
uma edificação, ainda que não acompanhem sua estrutura, devem, obrigatoria-
mente, observar as normas técnicas oficiais relativas à resistência ao fogo, iso-
lamento térmico, isolamento e condicionamento acústico, resistência estrutural 
e impermeabilidade.
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NR.9 – PROGRAMAS DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA

OBJETIVO

Esta Norma Regulamentadora (NR) estabelece a obrigatoriedade da elaboração 
e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que ad-
mitam 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.

Para efeito desta NR.9, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, quí-
micos 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.

Consideram-se agentes físicos as diversas 
formas de energia a que possam estar ex-
postos os trabalhadores, tais como: ruído, 
vibrações, pressões anormais, temperaturas 
extremas, radiações ionizantes, radiações não 
ionizantes, bem como o infra-som e o ultra-
-som.

Consideram-se agentes químicos as substân-
cias, compostos ou produtos que possam pe-
netrar 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.

Consideram-se agentes biológicos as bacté-
rias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, 
vírus, entre outros.
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Deverão ser adotadas as medidas necessárias suficientes para a eliminação, a 
minimização ou o controle dos riscos ambientais sempre que forem verificadas.

O estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de proteção coletiva de-
verá 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.

A implantação de medidas de caráter coletivo deverá ser acompanhada de trei-
namento dos trabalhadores quanto os procedimentos que assegurem a sua efici-
ência e de informação sobre as eventuais limitações de proteção que ofereçam.

A RESPONSABILIDADE pela elaboração e implementação deste Programa é  
única e total do Empregador, devendo ainda zelar pela sua eficácia, e cumpri-
mento, principalmente das ações de controle e eliminação do risco e ações pro-
postas no plano de ação. 

Todo Programa, PPRA, tem vigência de 1 (um) ano e as ações previstas no plano 
de ação devem ser executadas neste período. Sempre que houver mudanças 
importantes no ambiente de trabalho da empresa o PPRA deve ser revisado.

Deverá ser mantido pelo empregador ou instituição um registro de dados, estru-
turado de forma a constituir um histórico técnico e administrativo do desenvolvi-
mento do PPRA.

Os dados deverão ser mantidos por um período de 20 anos.

O registro de dados deverá estar sempre disponível aos trabalhadores interessa-
dos ou seus representantes e para as autoridades competentes.
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NR.10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE

OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO 

Esta Norma Regulamentadora - NR.10 estabelece os requisitos e condições mí-
nimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventi-
vos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou 
indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.

As empresas estão obrigadas a manter 
esquemas unifilares atualizados das ins-
talações elétricas dos seus estabeleci-
mentos com as especificações do sistema 
de aterramento e demais equipamentos e 
dispositivos de proteção.  

Comentário: Diagrama Unifilar é 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.

Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem constituir 
e manter o Prontuário de Instalações Elétricas, contendo, além do disposto no 
subitem 10.2.3 da NR.10, no mínimo:

a) conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saú-
de, implantadas e relacionadas a esta NR e descrição 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, capacitação, autorização dos 
trabalhadores e dos treinamentos realizados;
e) resultados dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção indi-
vidual e coletiva;
f) certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas;
g) relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas de  
adequações, contemplando as alíneas de “a” a “f”.

Exemplo de diagrama Unifilar
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O projeto elétrico deve definir a configuração do esquema de aterramento,  
a obrigatoriedade 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 eletricidade.

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

As instalações elétricas devem ser construídas, montadas, operadas, reforma-
das, ampliadas, reparadas e inspecionadas de forma a garantir a segurança e a 
saúde dos trabalhadores e dos usuários, e serem supervisionadas por profissio-
nal 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. 

As instalações elétricas devem ser mantidas em condições seguras de funcio-
namento e seus sistemas de proteção devem ser inspecionados e controlados 
periodicamente, de acordo com as regulamentações existentes e definições  
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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QUADRO ELÉTRICO
Os quadros elétricos têm como função re-
ceber e distribuir a energia elétrica e são 
destinados a comandar, controlar e prote-
ger instalações elétricas. 

O acesso deverá ser fácil e estar perma-
nentemente desobstruído.

As portas são consideradas proteções 
contra contatos diretos com elementos 
sob tensão devendo portanto estar fecha-
das à chave e dotadas de sinalização de 
aviso de perigo de eletrocussão.

Os aparelhos montados nos quadros de-
vem estar devidamente identificados com etiquetas ou com esquemas que per-
mitam conhecer as funções a que se destinam ou os circuitos a que pertencem.

TRABALHO ENVOLVENDO ALTA TENSÃO

Todo trabalho em instalações elétricas energizadas em AT, bem como aquelas 
que interajam com o SEP, somente pode ser realizado mediante ordem de serviço 
específica para data e local, assinada por superior responsável pela área.

Antes de iniciar trabalhos em circuitos energizados em AT, o superior imediato e 
a equipe, responsáveis pela execução do serviço, devem realizar uma avaliação 
prévia, estudar e planejar as atividades e ações a serem desenvolvidas de forma 
a atender os princípios técnicos básicos e as melhores técnicas de segurança 
em eletricidade aplicáveis ao serviço.

Os serviços em instalações elétricas energizadas em AT somente podem ser re-
alizados quando houver procedimentos específicos, detalhados e assinados por 
profissional autorizado.

Os trabalhadores de que trata o item 10.7.1 da NR.10 devem receber treinamento 
de segurança, específico em segurança no Sistema Elétrico de Potência (SEP) e 
em suas proximidades, com currículo mínimo, carga horária e demais determina-
ções estabelecidas no Anexo II desta NR.
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Nas instalações e serviços em eletricidade, deve ser adotada sinalização ade-
quada de segurança, destinada à advertência e à identificação, de forma a aten-
der, dentre outras, as situações a seguir:

• Identificação de circuitos elétricos;
• Travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos;
• Restrições e impedimentos de acesso;
• Delimitações de áreas;
• Sinalização de áreas de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação 

de cargas;
• Sinalização de impedimento de energização;
• Identificação de equipamento ou circuito impedido.
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NR.11 – TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO  
DE MATERIAIS

Os equipamentos utilizados na movimentação de materiais, tais como ascenso-
res, elevadores de carga, guindastes, monta-carga, pontes-rolantes, talhas, em-
pilhadeiras, guinchos, esteiras-rolantes, transportadores de diferentes tipos, se-
rão calculados e construídos de maneira que ofereçam as necessárias garantias 
de resistência e segurança e conservados em perfeitas condições de trabalho.

Todos os transportadores industriais serão permanentemente inspecionados e 
as peças defeituosas, ou que apresentem deficiências, deverão ser imediata-
mente substituídas.

Especial atenção será dada aos cabos de aço, cordas, correntes, roldanas e 
ganchos que deverão ser inspecionados, permanentemente, substituindo-se as 
suas partes defeituosas.
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Nos equipamentos de transporte, com força motriz própria, o operador deve-
rá receber treinamento específico, dado pela empresa, que o habilitará nessa 
função.

Em todo o equipamento será indicado, em lugar visível, a carga máxima de tra-
balho permitida.

Na operação manual de carga e descarga de sacos, em um caminhão ou vagão, 
o trabalhador terá auxílio de um ajudante.

Nos locais fechados ou pouco ventilados, a emissão de gases tóxicos, por má-
quinas transportadoras, deverá ser controlada para evitar concentrações, no 
ambiente de trabalho, acima dos limites permissíveis.

Em locais fechados e sem ventilação, é proibida a utilização de máquinas trans-
portadoras, movidas a motores de combustão interna, salvo se providas de dis-
positivos neutralizadores adequados.

Deve ser evitado o transporte manual de sacos em pisos escorregadios ou 
molhados.

As pilhas de sacos, nos armazéns, devem ter altura máxima limitada ao nível de 
resistência do piso, à forma e resistência dos materiais de embalagem e à esta-
bilidade, baseada na geometria, tipo de amarração e inclinação das pilhas.

A empresa deverá providenciar cobertura apropriada dos locais de carga e des-
carga da sacaria.

ARMAZENAMENTOS DE MATERIAIS

O material armazenado deverá ser disposto de forma a evitar a obstrução de 
portas, equipamentos contra incêndio, saídas de emergências, etc.

Material empilhado deverá ficar afastado das estruturas laterais do prédio a uma 
distância de pelo menos 0,50m (cinquenta centímetros).

A disposição da carga não deverá dificultar o trânsito, a iluminação, e o acesso 
às saídas de emergência.
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O armazenamento deverá obedecer aos requisitos de segurança especiais a 
cada tipo de material.

IMPORTANTE

Conforme a NR 17, item 17.2.7, o trabalho de levantamento de material feito com equipa-
mento mecânico de ação manual deverá ser executado de forma que o esforço físico 
realizado pelo trabalhador seja compatível com sua capacidade de força e não compro-
meta a sua saúde ou a sua segurança.

NR.12 – SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PRINCÍPIOS GERAIS

Esta Norma Regulamentadora e seus anexos definem referências técnicas, prin-
cípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade 
física dos trabalhadores e estabelece 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,  
importação,  comercialização, exposição e cessão a qualquer título, em todas as 
atividades econômicas.

Entende-se como fase de utilização o transporte, montagem, instalação, ajuste, 
operação, limpeza, manutenção, inspeção, desativação e desmonte da máquina 
ou equipamento.

É permitida a movimentação segura de máquinas e equipamentos fora das insta-
lações físicas da empresa para reparos, adequações, modernização tecnológi-
ca, desativação, desmonte e descarte.

Na aplicação desta Norma devem-se considerar as características das máqui-
nas e equipamentos, do processo, a apreciação de riscos e o estado da técnica.
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PRAZOS PARA ADEQUAÇÃO PARA ATENDER A NOVA NR.12 A PARTIR  
DE 24/12/2010:

ANEXO XI – MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA USO 
AGRÍCOLA E FLORESTAL

Prazo de 12 
(doze) meses

Item 7, item 8, em que o prazo se aplica 
somente para o requisito “sinal sonoro de 
ré acoplado ao sistema de transmissão” 
para os modelos de tratores agrícolas 
estreitos, com bitola menor ou igual a 
1280 mm (mil e duzentos e oitenta 
milímetros) e Item 9, em que o prazo se 
aplica somente para o requisito “cinto de 
segurança de assento instrucional”.

Prazo de 18 
(dezoito) meses

Itens e Subitens: 4, 5, 6, 6.1, 6.1.1, 6.3.1,
6.5, 6.10, 6.12, 11, 12, 12.1, 12.2, e 14; 
Subitens 6.5.2, 6.5.4, 6.6 e 6.6.1 para 
máquinas estacionárias; Subitens 15.1.2, 
15.3, 15.4, 15.5,  15.12, 15.16, 15.21, 
15.22, 15.23 e 15.24 para implementos.

Prazo de 24 
(vinte e quatro) 
Meses

Subitem 6.5.1, exceto colhedoras, e 
subitem 6.4, alíneas “j” e “m”.

Prazo de 36 
(trinta e seis) 
meses

Subitem 6.5.1, para colhedoras; Subitens 
15.1.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.12, 15.16, 
15.21, 15.22, 15.23, 15.24 e 15.25 para 
máquinas autopropelidas; Subitens 6.5.2, 
6.5.4, 6.6, 6.6.1 e 15.25.
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ARRANJO FÍSICO E INSTALAÇÕES

Nos locais de instalação de máquinas e equipamentos, as áreas de circulação 
devem ser devidamente demarcadas e em conformidade com as normas técni-
cas oficiais.

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

As áreas de circulação devem ser mantidas permanentemente desobstruídas.

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

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.

As máquinas estacionárias devem possuir medidas preventivas quanto à sua es-
tabilidade, de modo que não basculem e não se desloquem intempestivamente 
por vibrações, choques, forças externas previsíveis, forças dinâmicas internas 
ou qualquer outro motivo acidental.

Nas máquinas móveis que possuem rodízios, pelo menos dois deles devem  
possuir travas.

INSTALAÇÕES E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS

As instalações elétricas das máquinas e equipamentos devem ser projetadas e 
mantidas de modo a prevenir, por meios seguros, os perigos de choque elétrico, 
incêndio, explosão e outros tipos de acidentes, conforme previsto na NR.10. 

As máquinas devem ser ATERRADAS, conforme as normas técnicas oficiais vi-
gentes, as instalações, carcaças, invólucros, blindagens ou partes condutoras 
das máquinas e equipamentos que não façam parte dos circuitos elétricos, mas 
que possam ficar sobtensão.
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As instalações elétricas das máquinas e equipamentos que estejam ou possam 
estar em contato direto ou indireto com água ou agentes corrosivos devem ser 
projetadas com meios e dispositivos que garantam sua blindagem, estanquei-
dade, isolamento e aterramento, de modo a prevenir a ocorrência de acidentes.

Os condutores de alimentação elétrica das máquinas e equipamentos devem 
atender aos seguintes requisitos mínimos de segurança:

a) oferecer resistência mecânica compatível com a sua utilização;
b) possuir proteção contra a possibilidade de rompimento mecânico, de contatos abrasi-
vos e de contato com lubrificantes, combustíveis e calor;
c) localização de forma que nenhum segmento fique em contato com as partes móveis 
ou cantos vivos;
d) facilitar e não impedir o trânsito de pessoas e materiais ou a operação das máquinas;
e) não oferecer quaisquer outros tipos de riscos na sua localização;
f) ser constituídos de materiais que não propaguem o fogo, ou seja, autoextinguíveis, e 
não emitirem substâncias tóxicas em caso de aquecimento.

Os quadros de energia das máquinas e equipamentos devem atender aos  
seguintes requisitos mínimos de segurança:

a) possuir porta de acesso, mantida per-
manentemente fechada;
b) possuir sinalização quanto ao perigo de 
choque elétrico e restrição de acesso por 
pessoas não autorizadas;
c) ser mantidos em bom estado de conser-
vação, limpos e livres de objetos e ferra-
mentas;
d) possuir proteção e identificação dos 
circuitos;
e) atender ao grau de proteção adequado 
em função do ambiente de uso. 



Orientações de Segurança e Saúde no Trabalho para a Indústria do Setor Sucroenergético - Dezembro / 2015

32

DISPOSITIVOS DE PARTIDA, ACIONAMENTO E PARADA

Os dispositivos de partida, acionamento e parada das máquinas devem ser pro-
jetados, selecionados e instalados de modo que:

• Não se localizem em suas zonas perigosas.
• Possam ser acionados ou desligados em caso de emergência por outra pessoa que 

não seja o operador.
• Impeçam acionamento ou desligamento involuntário pelo operador ou por qualquer 

outra forma acidental.
• Não acarretem riscos adicionais.
• Não possam ser burlados.

Os comandos de partida ou acionamento das máquinas devem possuir dispositi-
vos que impeçam seu funcionamento automático ao serem energizadas.

As máquinas e equipamentos, cujo acionamento 
por pessoas não autorizadas possam oferecer 
risco à saúde ou integridade física de qualquer 
pessoa, devem possuir sistema que possibilite o 
bloqueio de seus dispositivos de acionamento.
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Os componentes de partida, parada, acionamento e controles que compõem a 
interface de operação das máquinas e equipamentos fabricados a partir de 24 de 
março de 2012 devem, quando a apreciação de risco indicar a necessidade de 
proteções contra choques elétricos:

• Possibilitar a instalação e funcionamento do sistema de parada de emergência, 
quando aplicável, conforme itens e subitens do capítulo sobre dispositivos de parada 
de emergência, desta norma.

• Operar em extrabaixa tensão de até 25VCA (vinte e cinco volts em corrente alternada) 
ou de até 60VCC (sessenta volts em corrente contínua), ou ser adotada outra medida 
de proteção contra choques elétricos, conforme Normas Técnicas oficiais vigentes.

SISTEMAS DE SEGURANÇA

As zonas de perigo das máquinas e equipamentos devem possuir sistemas de 
segurança, caracterizados por proteções fixas, proteções móveis e dispositivos 
de segurança interligados, que garantam proteção à saúde e à integridade física 
dos trabalhadores.
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Os sistemas de segurança devem ser selecionados  e  instalados  de  modo  a  
atender  aos  seguintes requisitos:

• Ter categoria de segurança conforme prévia análise de riscos prevista nas normas 
técnicas oficiais vigentes.

• Estar sob a responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado.
• Possuir conformidade técnica com o sistema de comando a que são integrados. 
• Instalação de modo que não possam ser neutralizados ou burlados. 
• Manterem-se sob vigilância automática, ou seja, monitoramento, de acordo 

com  a categoria de segurança requerida, exceto para dispositivos de segurança 
exclusivamente mecânicos.

• Paralisação dos movimentos perigosos e demais riscos quando ocorrerem falhas ou  
situações anormais de trabalho.

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

DISPOSITIVOS DE PARADA DE EMERGÊNCIA

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

Os dispositivos de parada de emergência 
não devem ser utilizados como dispositi-
vos de partida ou de acionamento. 

Os dispositivos de parada de emergência 
devem ser posicionados em locais de fácil 
acesso e visualização pelos operadores 
em seus postos de trabalho e por outras 
pessoas, e mantidos permanentemente 
desobstruídos.
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A parada de emergência deve exigir rearme, ou reset manual, a ser realizado 
somente após a correção do evento que motivou o acionamento da parada de 
emergência.

O acionamento do dispositivo de parada de emergência deve também resultar na 
retenção do acionador, de tal forma que quando a ação no acionador for descon-
tinuada, este se mantenha retido até que seja desacionado.

MEIOS DE ACESSO PERMANENTE

São considerados como meios de acesso: elevadores, rampas, passarelas, pla-
taformas ou escadas de degraus.

Os locais ou postos de trabalho acima do nível do solo em que haja acesso de 
trabalhadores, para comando ou quaisquer outras intervenções habituais nas 
máquinas e equipamentos, como operação, abastecimento, manutenção, prepa-
ração e inspeção, devem possuir plataformas de trabalho estáveis e seguras.
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As passarelas, plataformas, rampas e escadas de degraus devem propiciar 
condições seguras de trabalho, circulação, movimentação e manuseio de 
materiais e:

• Ser dimensionadas, construídas e fixadas de modo seguro e resistente, de forma a 
suportar os esforços solicitantes e movimentação segura do trabalhador.

• Ter pisos e degraus constituídos de materiais ou revestimentos antiderrapantes.
• Ser mantidas desobstruídas.
• Ser localizadas e instaladas de modo a prevenir riscos de queda, escorregamento, 

tropeçamento e dispêndio excessivo de esforços físicos pelos trabalhadores ao 
utilizá-las.

Os meios de acesso, exceto escada fixa do tipo marinheiro e elevador, devem 
possuir sistema de proteção contra quedas com as seguintes características:

• Ser dimensionados, construídos e fixados de modo seguro e resistente, de forma a 
suportar os esforços solicitantes.

• Ser constituídos de material resistente a intempéries e corrosão.
• Possuir travessão superior de 1,10m (um metro e dez centímetros) a 1,20m (um metro 

e vinte centímetros) de altura em relação ao piso ao longo de toda a extensão, em 
ambos os lados.

• O travessão superior não deve possuir superfície plana, a fim de evitar a colocação 
de objetos.

• Possuir rodapé de, no mínimo, 0,20m (vinte centímetros) de altura e travessão 
intermediário a 0,70 m (setenta centímetros) de altura em relação ao piso, localizado 
entre o rodapé e o travessão superior.

Havendo risco de queda de objetos e materiais, o vão entre o rodapé e o traves-
são superior do guarda-corpo deve receber proteção fixa, integral e resistente.

MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO, PREPARAÇÃO, AJUSTES E REPAROS

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 destas, as normas técni-
cas internacionais.
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As manutenções preventivas com potencial de causar acidentes do trabalho 
devem ser objeto de planejamento e gerenciamento efetuado por profissional 
legalmente habilitado.

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.

A manutenção, inspeção, reparos, limpeza, ajuste e outras intervenções que 
se fizerem necessárias devem ser executadas por profissionais capacitados, 
qualificados ou legalmente habilitados, formalmente autorizados pelo 
empregador, com as máquinas e equipamentos parados e adoção dos 
seguintes procedimentos:
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a) isolamento e descarga de todas as fontes de energia das máquinas e 
equipamentos, de modo visível ou facilmente identificável por meio dos 
dispositivos de comando;
b) bloqueio mecânico e elétrico na posição “desligado” ou “fechado” de todos 
os dispositivos de corte de fontes de energia, a fim de impedir a reenergização, 
e sinalização com cartão ou etiqueta de bloqueio contendo o horário e a data do 
bloqueio, o motivo da manutenção e o nome do responsável.

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

As máquinas e equipamentos, bem como as instalações em que se encontram, 
devem possuir sinalização de segurança para advertir os trabalhadores e ter-
ceiros sobre os riscos a que estão expostos, as instruções de operação e manu-
tenção e outras informações necessárias para garantir a integridade física e a 
saúde dos trabalhadores.

A sinalização de segurança compreende a utilização de cores, símbolos, inscri-
ções, sinais luminosos ou sonoros, entre outras formas de comunicação de mes-
ma eficácia.

A sinalização de segurança deve:

a) ficar destacada na máquina ou equipamento;
b) ficar em localização claramente  
visível; 
c) ser de fácil compreensão.

As inscrições das máquinas e equipamentos 
devem:

a) ser escritas na língua portuguesa - Brasil; 
b) ser legíveis.
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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”.

MANUAIS

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.

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.
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CAPACITAÇÃO

A operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equi-
pamentos devem ser realizadas por trabalhadores habilitados, qualificados, ca-
pacitados ou autorizados para este fim.

Os trabalhadores envolvidos na operação, manutenção, inspeção e demais inter-
venções em máquinas e equipamentos devem receber capacitação providencia-
da 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.

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

Os operadores de máquinas autopropelidas devem portar cartão de identifica-
ção, com nome, função e fotografia em local visível, renovado com periodicidade 
máxima de um ano mediante exame médico, conforme disposições constantes 
das NR.7 e NR.11.

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 ativi-
dades com segurança, sendo distribuída 
em no máximo oito horas diárias e realiza-
da durante o horário normal de trabalho;

d) ter conteúdo programático conforme o estabelecido no Anexo II desta Norma; 

e) ser ministrada por trabalhadores ou profissionais qualificados para este fim, com 
supervisão de profissional legalmente habilitado que se responsabilizará pela ade-
quação do conteúdo, forma, carga horária, qualificação dos instrutores e avaliação 
dos capacitados.
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A capacitação só terá validade para o empregador que a realizou e nas con-
dições estabelecidas pelo profissional legalmente habilitado responsável pela 
supervisão da capacitação.

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

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

INVENTÁRIO DAS MÁQUINAS 

O empregador deve manter inventário atualizado das máquinas e equipamentos 
com identificação por tipo, capacidade, sistemas de segurança e localização 
em planta baixa, elaborado por profissional qualificado ou legalmente habilitado.

As informações do inventário devem subsidiar as ações de gestão para aplica-
ção desta Norma.

Toda a documentação referida nesta norma, inclusive o inventário previsto no 
item 12.153, deve ficar disponível para o SESMT, CIPA, sindicatos representantes 
da categoria profissional e fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego

ATENÇÃO :

O item 12.153 da NR.12 não se aplica: 

Máquinas autopropelidas, automotrizes e máquinas e equipamentos estacionários 
utilizados em frentes de trabalho. (Item e alíneas inseridos pela Portaria MTE n.º 857, 
de 25/06/2015)       
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ALGUMAS NÃO CONFORMIDADES ENCONTRADAS DURANTE AS 
VISITAS DO SESI

SINALIZAÇÃO:

• As máquinas e equipamentos, bem como 
as instalações em que se encontram, 
devem possuir sinalização de segurança 
para advertir os trabalhadores e tercei-
ros sobre os riscos a que estão expostos.

• As inscrições utilizadas não seguem  
os padrões estabelecidos pelas normas 
técnicas nacionais.

• Transmissões de força sem proteção 
fixa (ou móvel com dispositivo de inter-
travamento) que impeçam o acesso por 
todos os lados.
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• Proteção contra queda (guarda-corpo) 
deve ser fixada de modo seguro e resis-
tente, de forma a suportar os esforços 
solicitantes.

• Proteção não apresenta fixação ade-
quada devido à falta de manutenção.

• O sistema de proteção contra queda 
não possui rodapé de, no mínimo, 0,20 m 
(vinte centímetros) de altura e travessão 
intermediário a 0,70 m (setenta centí-
metros) de altura em relação ao piso, 
localizado entre o rodapé e o travessão 
superior.
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• Falta de proteção nos movimentos 
perigosos dos roletes dos transporta-
dores contínuos de materiais onde há 
circulação de pessoas

• Proteção fixa inadequada permitindo 
acesso aos pontos de perigo do acopla-
mento com movimento rotativo.

 

 



45

Orientações de Segurança e Saúde no Trabalho para a Indústria do Setor Sucroenergético - Dezembro / 2015

• As instalações elétricas devem ser 
mantidas em condições seguras de 
funcionamento e inspecionadas.

• Instalação elétrica inadequada.

• As inscrições da máquina não estão 
escritas na língua portuguesa – Brasil.
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EXEMPLOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO SETOR  
SUCROENERGÉTICO ADEQUADAS COM OBJETIVO DE ATENDER A NR.12

GAIOLA PARA ENCHIMENTO DE PNEUS

O enchimento de pneumáticos só poderá ser executado dentro de dispositivo 
de clausura ou gaiola adequadamente dimensionada, até que seja alcançada 
uma pressão suficiente para forçar o talão sobre o aro e criar uma vedação 
pneumática.

TRANSPORTADORES CONTÍNUOS DE CORREIA

Os movimentos perigosos dos transportadores contínuos de materiais devem 
ser protegidos, especialmente nos pontos de esmagamento, agarramento e 
aprisionamento formados pelas esteiras, correias, roletes, acoplamentos, 
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freios, roldanas, amostradores, volantes, tambores, engrenagens, cremalhei-
ras, correntes, guias, alinhadores, região do esticamento e contrapeso e ou-
tras partes móveis acessíveis durante a operação normal. 

ATENÇÃO :

Os transportadores contínuos de correia cuja altura da borda da correia que transporta 
a carga esteja superior a 2,70m do piso estão dispensados da observância do item 12.85, 
desde que não haja circulação nem permanência de pessoas nas zonas de perigo.

Os transportadores cuja correia tenha largura de até 762mm ou 30 polegadas podem pos-
suir passarela em apenas um dos lados, devendo-se adotar o uso de plataformas móveis 
ou elevatórias para quaisquer intervenções e inspeções.

TRANSMISSÕES DE FORÇA

As transmissões de força e os componentes móveis a elas interligados, aces-
síveis ou expostos, devem possuir proteções fixas, ou móveis com dispositi-
vos de intertravamento, que impeçam o acesso por todos os lados.
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MEIOS DE ACESSO PERMANENTE

Havendo risco de queda de objetos e materiais, o vão entre o rodapé e o 
travessão superior do guarda-corpo deve receber proteção fixa, integral e 
resistente.

QUADROS DE ENERGIA

• Possuir porta de acesso, mantida 
permanentemente fechada.

• Possuir sinalização quanto ao 
perigo de choque elétrico e 
restrição de acesso por pessoas 
não autorizadas.

ATENÇÃO :

Algumas proteções apresentadas nesta cartilha, não podem ser seguidas e adotadas 
como padrão, são apenas exemplos ilustrativos. Para definir qual a melhor proteção para 
as suas máquinas, é necessário fazer uma análise de risco de cada máquina seguindo 
critérios técnicos. Estas análises devem ser feitas por um profissional legalmente habi-
litado, que avaliará a viabilidade de proteção, considerando o tipo de máquina, a capaci-
dade e o processo produtivo. 
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NR.13 – CALDEIRAS, VASOS DE PRESSÃO E TUBULAÇÕES

Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece requisitos mínimos para gestão 
da integridade estrutural de caldeiras a vapor, vasos de pressão e suas 
tubulações de interligação nos aspectos relacionados à instalação, inspeção, 
operação e manutenção, visando à segurança e à saúde dos trabalhadores.

Constitui condição de Risco Grave e Iminente - RGI o não cumprimento 
de qualquer item previsto nesta NR que possa causar acidente ou doença 
relacionada ao trabalho, com lesão grave à integridade física do trabalhador, 
especialmente:

• Operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem dispositivos de 
segurança ajustados com pressão de abertura igual ou inferior a pressão 
máxima de trabalho admissível - PMTA, instalado diretamente no vaso ou 
no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de projeto 
relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de calibração.

• Atraso na inspeção de segurança periódica de caldeiras.

• Bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança de caldeiras e vasos 
de pressão, ou seu bloqueio intencional sem a devida justificativa técnica 
baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do 
equipamento.

• Ausência de dispositivo operacional de controle do nível de água de caldeira.

• Operação de equipamento enquadrado nesta NR com deterioração atestada 
por meio de recomendação de sua retirada de operação constante de 
parecer conclusivo em relatório de inspeção de segurança, de acordo com 
seu respectivo código de projeto ou de adequação ao uso.

• Operação de caldeira por trabalhador que não atenda aos requisitos 
estabelecidos no Anexo I desta NR, ou que não esteja sob supervisão, 
acompanhamento ou assistência específica de operador qualificado.



Orientações de Segurança e Saúde no Trabalho para a Indústria do Setor Sucroenergético - Dezembro / 2015

50

As caldeiras devem ser dotadas dos seguintes itens:

• Válvula de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou 
inferior a PMTA, considerados os requisitos do código de projeto relativos a 
aberturas escalonadas e tolerâncias de calibração.

• Instrumento que indique a pressão do vapor acumulado.

• Injetor ou sistema de alimentação de água independente do principal que evite 
o superaquecimento por alimentação deficiente, acima das temperaturas de 
projeto, de caldeiras de combustível sólido não atomizado ou com queima 
em suspensão.

• Sistema dedicado de drenagem rápida de água em caldeiras de recuperação 
de álcalis, com ações automáticas após acionamento pelo operador.

• Sistema automático de controle do nível de água com intertravamento que 
evite o superaquecimento por alimentação deficiente.
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Toda caldeira deve ter afixada em seu corpo, em local de fácil acesso e 
bem visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes 
informações:

• Nome do fabricante.

• Número de ordem dado pelo fabricante da caldeira.

• Ano de fabricação.

• Pressão máxima de trabalho admissível.

• Pressão de teste hidrostático de fabricação. 

• Capacidade de produção de vapor.

• Área de superfície de aquecimento.

• Código de projeto e ano de edição.

• Categoria da caldeira e seu número ou código de identificação.
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Toda caldeira deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalada, a 
seguinte documentação devidamente atualizada:

Prontuário da caldeira, fornecido por seu fabricante, contendo as seguintes 
informações:

• Código de projeto e ano de edição.

• Especificação dos materiais.

• Procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final.

• Metodologia para estabelecimento da PMTA.

• Registros da execução do teste hidrostático de fabricação.

• Conjunto de desenhos e demais dados necessários para o monitoramento  
da vida útil da caldeira.

• Características funcionais.

• Dados dos dispositivos de segurança.

• Ano de fabricação.

• Categoria da caldeira.

• Registro de Segurança, em conformidade com o item 13.4.1.9.

• Projeto de Instalação, em conformidade com o item 13.4.2.1.

• PAR, em conformidade com os itens 13.3.6 e 13.3.7.

• Relatórios de inspeção, em conformidade com o item 13.4.4.14.

• Certificados de calibração dos dispositivos de segurança.
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Quando inexistente ou extraviado, o prontuário da caldeira deve ser reconstituído 
pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PH, sendo 
imprescindível a reconstituição das características funcionais, dos dados dos 
dispositivos de segurança e memória de cálculo da PMTA.

Toda caldeira deve possuir manual de operação atualizado, em língua 
portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo:

• Procedimentos de partidas e paradas.

• Procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.

• Procedimentos para situações de emergência.

• Procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio  
ambiente.

As caldeiras devem ser submetidas a inspeções de segurança inicial, periódica 
e extraordinária.

Vasos de pressão são equipamentos que contêm fluidos sob pressão interna ou 
externa, diferente da atmosférica.
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Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, 
a seguinte documentação devidamente atualizada:

• Prontuário do vaso de pressão a ser fornecido pelo fabricante.

• Registro de Segurança em conformidade com o item 13.5.1.8.

• Projeto de Instalação em conformidade com os itens 13.5.2.4 e 13.5.2.5.

• Projeto de alteração ou reparo em conformidade com os itens 13.3.6 e 13.3.7.

• Relatórios de inspeção em conformidade com o item 13.5.4.13.

• Certificados de calibração dos dispositivos de segurança, onde aplicável.

As empresas que possuem tubulações e sistemas de tubulações enquadradas 
nesta NR devem possuir um programa e um plano de inspeção que considere, no 
mínimo, as variáveis, condições e premissas descritas abaixo:

a) os fluidos transportados;

b) a pressão de trabalho;

c) a temperatura de trabalho;

d) os mecanismos de danos previsíveis;

e) as consequências para os trabalhadores, instalações e meio ambiente trazidas 
por possíveis falhas das tubulações.

As tubulações ou sistemas de tubulação devem possuir indicador de pressão de 
operação, conforme definido no projeto de processo e instrumentação.
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ATUAL PANORAMA DA INDÚSTRIA SUCROENERGÉTICA NA  
ABORDAGEM DA NR.17 ERGONOMIA 

APRESENTAÇÃO

Esta cartilha foi elaborada visando um melhor entendimento sobre a ergonomia e 
como esta disciplina pode auxiliar a Indústria Sucroenergética. Para o desenvol-
vimento deste trabalho, foram realizadas visitas técnicas em indústrias do ramo, 
sendo abordados os itens identificados, de acordo à NR.17. Neste setor industrial 
não se deve generalizar os problemas ergonômicos, pois cada empresa apre-
senta um aspecto diferente de outra, mas as empresas têm características em 
comum, que serão abordadas nesta cartilha.

 

INTRODUÇÃO

A palavra ergonomia, com origem grega ergon (trabalho) nomos (normas, leis), 
aborda um conceito que em 2000 foi definido pela Associação Internacional de 
Ergonomia (IEA) como “uma disciplina relacionada ao entendimento das intera-
ções entre os seres humanos e outros elementos ou sistemas, e à aplicação de 
teorias, princípios, dados e métodos a projetos a fim de otimizar o bem-estar hu-
mano e o desempenho global do sistema”. É importante ressaltar essa interação 
entre os seres humanos, no caso desta cartilha os trabalhadores, e o sistema, 
neste caso o trabalho e/ou a empresa, com o objetivo de aperfeiçoar o desempe-
nho da empresa e o bem-estar dos trabalhadores.

NR.17 NA INDÚSTRIA SUCROENERGÉTICA

O item 17.1 da Norma Regulamentadora 17 apresenta um conteúdo semelhante 
ao conceito de ergonomia da IEA apresentado anteriormente:

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.
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O item 17.2 da NR.17 diz respeito ao levantamento, transporte e descarga indi-
vidual de materiais. Nos subitens posteriores, são estabelecidos os parâmetros 
deste tema, como “Transporte manual de cargas designa todo transporte no qual 
o peso da carga é suportado inteiramente por um só trabalhador, compreenden-
do o levantamento e a deposição da carga.” (subitem 17.2.1), “Transporte manual 
regular de cargas designa toda atividade realizada de maneira contínua ou que 
inclua, mesmo de forma descontínua, o transporte manual de cargas.” (subitem 
17.2.1.2) e “Todo trabalhador designado para o transporte manual regular de 
cargas, que não as leves, deve receber treinamento ou instruções satisfatórias 
quanto aos métodos de trabalho que deverá utilizar, com vistas a salvaguardar 
sua saúde e prevenir acidentes.” (subitem 17.2.3), dentre outros.

Nas lavanderias de algumas Indústrias Sucroenergéticas são encontradas situ-
ações de levantamento e transporte de materiais, conforme ilustrado nas figu-
ras 1 e 2.

  Figura 1 e 2 – levantamento e transporte de materiais

O transporte manual de cargas é uma das maiores causas de afastamentos e 
lesões dos trabalhadores, sejam por traumas agudos ou cumulativos. A dor lom-
bar (dorsalgia) é um sinal dessas lesões e os principais fatores que a causam 
no trabalho são a carga pesada, a carga de grande tamanho, a carga difícil de 
segurar (pega ruim) e a carga difícil de alcançar. Esses dois últimos fatores são 
ilustrados nas figuras 1 e 2 acima.
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O ambiente de trabalho pode contribuir para que o risco de lesões lombares 
aumente. Isso fica mais evidente quando não há um espaço suficiente para a 
movimentação e o carregamento de cargas, piso irregular ou escorregadio e  
iluminação insuficiente. 

Os fatores pessoais também podem afetar o risco de lesões devido ao levan-
tamento, transporte e descarga individual de materiais. A falta de experiência, 
formação ou familiaridade do trabalhador com esta tarefa, a idade e as carac-
terísticas físicas do trabalhador, além do histórico de dores e lesões lombares, 
se houver.

Além disso, outras atividades aumentam o risco de uma lesão lombar, como uma 
tarefa extenuante, uma tarefa repetitiva e uma tarefa que exige ou proporcio-
ne uma postura forçada. Este último exemplo é ilustrado pelas figuras 3, 4 e 5 
abaixo.

       Figura 3, 4 e 5 – Postura forçada

O item 17.3 da NR.17 aborda o mobiliário dos postos de trabalho e, de acordo com 
Nota Técnica 060/2001 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a postura 
mais adequada ao trabalhador é aquela que ele escolhe livremente e que pode 
ser variada ao longo do tempo. Nos subitens 17.3.1, 17.3.3 e 17.3.5 da NR.17, a 
postura de trabalho entra em destaque, como nos trechos a seguir:
  

17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de 
trabalho deve ser planejado ou adaptado para esta posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes 
requisitos mínimos de conforto: 
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.

A figura 6 abaixo ilustra uma situação bastante corriqueira nas empresas deste 
ramo industrial. O trabalho é realizado na posição sentada e, no caso desta ilus-
tração, o assento apresenta as condições supracitadas no subitem 17.3.3.

Figura 6 – Posição sentada                  Figura 7 e 8 – Assentos inadequados

As figuras 7 e 8 ilustram uma situação diferente da figura 6. Os assentos não 
apresentam as condições supracitadas no subitem 17.3.3.

17.3.5. 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.

A postura em pé é justificada, dentre outras coisas, se a tarefa exige desloca-
mentos contínuos, situação muito comum nas atividades agrícolas da Indústria 
Sucroenergética, ilustrada nas figuras 9 e 10 abaixo.
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   Figura 9 e 10 – Postura em pé

Algumas atividades de manutenção na área industrial são realizadas em pé e, na 
ilustração 11, foi atendido o subitem 17.3.5.

Figura 11 – Assento para  
descanso

As condições ambientais de trabalho são abordadas no item 17.5 da NR.17. 

O subitem 17.5.1. apresenta: “as condições ambientais de trabalho devem estar 
adequadas às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza 
do trabalho a ser executado”. Já o subitem posterior apresenta os parâmetros 
mínimos de atividades intelectuais: 17.5.2. Nos locais de trabalho onde são exe-
cutadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constantes, tais 
como: salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de desenvolvimento ou
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análise de projetos, dentre outros, são recomendadas as seguintes condições 
de conforto: a) níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, 
norma brasileira registrada no INMETRO; b) índice de temperatura efetiva entre 
200C (vinte) e 230C (vinte e três graus centígrados); c) velocidade do ar não supe-
rior a 0,75m/s; d) umidade relativa do ar não inferior a 40 (quarenta) por cento”. 
A figura 12 ilustra uma sala de controle que não atende ao item 17.5 da NR 17.

Figura 12 – Sala de controle

RECOMENDAÇÕES 

As recomendações aqui propostas são referentes aos itens da NR.17 abordados 
nesta cartilha. Visando proporcionar uma melhor condição aos trabalhadores e 
um ambiente seguro, otimizar o desempenho dos serviços, dos setores e da pró-
pria empresa, além de atender por completo à NR.17 e cumprir a legislação vi-
gente, as indústrias do Setor Sucroenergético devem realizar, através de profis-
sionais e empresas especializadas, uma Análise Ergonômica do Trabalho (AET). 

Este estudo identificará as peculiaridades presentes na empresa, atuando de 
forma integrada com diversas áreas, como a Saúde e Segurança do Trabalho, 
Recursos Humanos, Departamento Pessoal, Departamento Jurídico e Departa-
mento Financeiro. 

Para o cumprimento do item 17.2. Levantamento, transporte e descarga individu-
al de materiais, toda atividade desta natureza realizada pela empresa deverá ser 
abordada na AET, identificando os riscos ergonômicos presentes e propondo as 
soluções possíveis. 
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Recomenda-se também que todo trabalhador receba treinamento com instru-
ções satisfatórias quanto aos métodos de trabalho, posicionamentos corretos, 
modo adequado de operar e manusear máquinas e equipamentos, e postura de 
trabalho correta, cumprindo assim especificamente ao subitem 17.2.3.

Algumas medidas de prevenção são importantes, como avaliar se a movimenta-
ção manual de cargas pode ser evitada, utilizando um equipamento apropriado, 
caso não seja possível evitar, utilizar dispositivos de apoio. Se, mesmo assim, 
não houver dispositivos de apoio, medidas organizacionais devem ser aplicadas, 
como o rodízio de tarefas e pausas de recuperação. Essas medidas devem ser 
aplicadas após a realização da AET.

Atendendo ao item 17.3. Mobiliário dos postos de trabalho, a Nota Técnica 
060/2001 do MTE deverá ser levada em consideração para a definição da postu-
ra de trabalho de cada tarefa. Nas atividades que utilizam assento, estes deve-
rão atender, no mínimo, ao subitem 17.3.3. 

Recomenda-se, também, utilizar a ABNT NBR 13962 Móveis para escritório – Ca-
deiras – Requisitos e métodos de ensaio e a ABNT NBR 13966 Móveis para escri-
tório – Mesas – Classificação e características físicas dimensionais e requisitos 
e métodos de ensaio. O subitem 17.3.5. 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 pau-
sas, deverá ser atendido, proporcionando, assim, um ambiente mais adequado 
aos trabalhadores.

A figura 13 ao lado demonstra uma alter-
nativa a este item, sendo utilizados as-
sentos móveis e de fácil deslocamento, 
podendo ser utilizados unicamente para 
descanso nos períodos de pausas.

   

   
   Figura 11 – Assento  
   para descanso
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O item 17.5. Condições ambientais de trabalho merece atenção das indústrias 
sucroenergéticas. Nos ambientes que exijam solicitação intelectual e atenção 
constantes, recomenda-se que os valores de referência do subitem 17.5.2. se-
jam atendidos. Já o subitem 17.5.3. refere-se a todos os locais de trabalho que 
apresentam iluminação artificial e o seu cumprimento se faz necessário para au-
mentar a segurança e o desempenho, pois aumenta a concentração, evita o can-
saço visual e mantém o nível de produtividade do trabalhador por mais tempo.

NR.20 – SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO COM INFLAMÁVEIS E  
COMBUSTÍVEIS

Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece requisitos mínimos para a gestão 
da segurança e saúde no trabalho contra os fatores de risco de acidentes pro-
venientes das atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, 
manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis.
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Esta NR se aplica às atividades de:

• Extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação 
de inflamáveis, nas etapas de projeto, construção, montagem, operação, ma-
nutenção, inspeção e desativação da instalação.

• Extração, produção, armazenamento, transferência e manuseio de líquidos 
combustíveis, nas etapas de projeto, construção, montagem, operação, manu-
tenção, inspeção e desativação da instalação.

Para efeito desta NR, as instalações são divididas em classes, conforme 
Tabela 1.

CLASSE I 

a) Quanto à atividade: 
a.1 - postos de serviço com inflamáveis e/ou líquidos combustíveis. 
b) Quanto à capacidade de armazenamento, de forma permanente e/ou transitória: 
b.1 - gases inflamáveis: acima de 2 ton até 60 ton; 
b.2 - líquidos inflamáveis e/ou combustíveis: acima de 10 m³ até 5.000 m³. 

CLASSE II 

a) Quanto à atividade: 
a.1 - engarrafadoras de gases inflamáveis; 
a.2 - atividades de transporte dutoviário de gases e líquidos inflamáveis e/ou 
combustíveis. 
b) Quanto à capacidade de armazenamento, de forma permanente e/ou transitória: 
b.1 - gases inflamáveis: acima de 60 ton até 600 ton; 
b.2 - líquidos inflamáveis e/ou combustíveis: acima de 5.000 m³ até 50.000 m³. 

CLASSE III 

a) Quanto à atividade: 
a.1 - refinarias; 
a.2 - unidades de processamento de gás natural; 
a.3 - instalações petroquímicas; 
a.4 - usinas de fabricação de etanol e/ou unidades de fabricação de álcool. 
b) Quanto à capacidade de armazenamento, de forma permanente e/ou transitória: 
b.1 - gases inflamáveis: acima de 600 ton; 
b.2 - líquidos inflamáveis e/ou combustíveis: acima de 50.000 m³. 
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No projeto das instalações classes II e III devem constar, no mínimo, e em 
língua portuguesa:

• Descrição das instalações e seus respectivos processos através do manual de 
operações.

• Planta geral de locação das instalações.

• Características e informações de segurança, saúde e meio ambiente relativas aos 
inflamáveis e líquidos combustíveis, constantes nas fichas com dados de segurança 
de produtos químicos, de matérias-primas, materiais de consumo e produtos 
acabados.

• Fluxograma de processo.

• Especificação técnica dos equipamentos, máquinas e acessórios críticos em termos 
de segurança e saúde no trabalho estabelecidos pela análise de riscos.

• Plantas, desenhos e especificações técnicas dos sistemas de segurança da 
instalação.

• Identificação das áreas classificadas da instalação, para efeito de especificação 
dos equipamentos e instalações elétricas.

• Medidas intrínsecas de segurança identificadas na análise de riscos do projeto.

No projeto, devem ser observadas as distâncias de segurança entre instala-
ções, edificações, tanques, máquinas, equipamentos, áreas de movimentação 
e fluxo, vias de circulação interna, bem como dos limites da propriedade em re-
lação a áreas circunvizinhas e vias públicas, estabelecidas em normas técnicas 
nacionais.

Todo sistema pressurizado deve possuir dispositivos de segurança definidos em 
normas técnicas nacionais e, na ausência ou omissão destas, em normas inter-
nacionais.

O empregador deve elaborar, documentar, implementar, divulgar e manter atu-
alizados procedimentos operacionais que contemplem aspectos de segurança 
e saúde no trabalho, em conformidade com as especificações do projeto das 
instalações classes I, II e III e com as recomendações das análises de riscos.

Os procedimentos operacionais devem ser revisados e/ou atualizados, no máxi-
mo trienalmente para instalações classes I e II e quinquenalmente para instala-
ções classe III ou em uma das seguintes situações:
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a) recomendações decorrentes do sistema de gestão de mudanças;

b) recomendações decorrentes das análises de riscos;

c) modificações ou ampliações da instalação;

d) recomendações decorrentes das análises de acidentes e/ou incidentes nos tra-
balhos relacionados com inflamáveis e líquidos combustíveis;

e) solicitações da CIPA ou SESMT.

As instalações classes I, II e III para extração, produção, armazenamento, trans-
ferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis devem 
possuir plano de inspeção e manutenção devidamente documentado.

O plano de inspeção e manutenção e 
suas respectivas atividades devem ser 
documentados em formulário próprio 
ou sistema informatizado.

As atividades de inspeção e manuten-
ção devem ser realizadas por trabalha-
dores capacitados e com apropriada
supervisão.

As instalações classes I, II e III para extração, produção, armazenamento, trans-
ferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis devem 
ser periodicamente inspecionadas com enfoque na Segurança e Saúde no Am-
biente de Trabalho.

Nas instalações classes I, II e III, o empregador deve elaborar e documentar as 
análises de riscos das operações que envolvam processo ou processamento 
nas atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio 
e manipulação de inflamáveis e de líquidos combustíveis.

As análises de riscos devem ser coordenadas por profissional habilitado.
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CAPACITAÇÃO

Os trabalhadores que laboram em instalações classes I, II ou III e não aden-
tram na área ou local de extração, produção, armazenamento, transferência, 
manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis devem receber 
informações sobre os perigos, riscos e sobre procedimentos para situações de 
emergências.

Os trabalhadores que laboram em instalações classes I, II ou III e adentram na 
área ou local de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio 
e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis, mas não mantêm contato 
direto com o processo ou processamento, devem realizar o curso de Integração.

Os trabalhadores que laboram em instalações classes I, II ou III, adentram na 
área ou local de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio 
e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis e mantêm contato direto 
com o processo ou processamento, realizando atividades específicas, pontuais 
e de curta duração, devem realizar curso Básico.

Os trabalhadores que laboram em instalações classes I, II e III, adentram na área 
ou local de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e ma-
nipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis e mantêm contato direto com o 
processo ou processamento, realizando atividades de manutenção e inspeção, 
devem realizar curso Intermediário.

Os trabalhadores que laboram em instalações classe II, adentram na área ou 
local de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e mani-
pulação de inflamáveis e líquidos combustíveis e mantêm contato direto com o 
processo ou processamento, realizando atividades de operação e atendimento 
a emergências, devem realizar curso Avançado I.

Os trabalhadores que laboram em instalações classe III, adentram na área ou 
local de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e mani-
pulação de inflamáveis e líquidos combustíveis e mantêm contato direto com o 
processo ou processamento, realizando atividades de operação e atendimento 
a emergências, devem realizar curso Avançado II.

Os profissionais de Segurança e Saúde no Trabalho que laboram em instalações 
classes II e III, adentram na área ou local de extração, produção, armazenamen-
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to, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustí-
veis e mantêm contato direto com o processo ou processamento devem realizar 
o curso Específico.

O empregador deve elaborar plano que contemple a prevenção e controle de 
vazamentos, derramamentos, incêndios e explosões e, nos locais sujeitos à ati-
vidade de trabalhadores, a identificação das fontes de emissões fugitivas.

Os tanques que armazenam líquidos inflamáveis e combustíveis devem possuir 
sistemas de contenção de vazamentos ou derramamentos, dimensionados e 
construídos de acordo com as normas técnicas nacionais.

O empregador deve sinalizar a proibição do uso de fontes de ignição nas áreas 
sujeitas à existência de atmosferas inflamáveis

O empregador deve elaborar e implementar plano de resposta a emergências 
que contemple ações específicas a serem adotadas na ocorrência de vaza-
mentos ou derramamentos de inflamáveis e líquidos combustíveis, incêndios  
ou explosões.
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Os integrantes da equipe de resposta a emergências devem ser submetidos a 
exames médicos específicos para a função que irão desempenhar, conforme  
estabelece a NR.7, incluindo os fatores de riscos psicossociais, com a emissão 
do respectivo atestado de saúde ocupacional.

A empresa contratada deve cumprir os requisitos de segurança e saúde no tra-
balho especificados pela contratante, por esta e pelas demais Normas Regula-
mentadoras.

A contratante e as contratadas são solidariamente responsáveis pelo cumpri-
mento desta Norma Regulamentadora.

O Prontuário da Instalação deve estar disponível às autoridades competentes, 
bem como para consulta aos trabalhadores e seus representantes.

Os tanques, vasos e tubulações que armazenam/transportam inflamáveis e  
líquidos combustíveis devem ser identificados e sinalizados conforme a NR.26.

NR.21 – TRABALHO A CÉU ABERTO

Nos trabalhos realizados a céu 
aberto, é obrigatória a existên-
cia de abrigos, ainda que rústi-
cos, capazes de proteger os tra-
balhadores contra intempéries.

Serão exigidas medidas espe-
ciais que protejam os trabalha-
dores contra a insolação exces-
siva, o calor, o frio, a umidade e 
os ventos inconvenientes.

Os locais de trabalho deverão ser mantidos em condições sanitárias compatí-
veis com o gênero de atividade.
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NR.23 – PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

Todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndios, em 
conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis.

O empregador deve providenciar para todos os trabalhadores informações  
sobre:
a) utilização dos equipamentos de combate ao incêndio;
b) procedimentos para evacuação dos locais de trabalho com segurança;
c) dispositivos de alarme existentes.

Os locais de trabalho deverão dispor de saídas, em número suficiente e dispos-
tas de modo que aqueles que se encontrem nesses locais possam abandoná-los 
com rapidez e segurança, em caso de emergência.

As aberturas, saídas e vias de passagem devem ser claramente assinaladas por 
meio de placas ou sinais luminosos, indicando a direção da saída.

Nenhuma saída de emergência deverá ser fechada à chave ou presa durante a 
jornada de trabalho.

As saídas de emergência podem ser equipadas com dispositivos de travamento 
que permitam fácil abertura do interior do estabelecimento.

USO DE EXTINTORES
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Os extintores deverão ser colocados em locais: 

a) de fácil visualização;
b) de fácil acesso;
c) onde haja menos probabilidade de o fogo bloquear o seu acesso.

Os locais destinados aos extintores devem ser as-
sinalados, conforme esquema ao lado.

Deverá ser pintada de vermelho uma larga área 
do piso embaixo do extintor, a qual não poderá ser 
obstruída por forma nenhuma. Essa área deverá 
ser no mínimo de 1,00m x 1,00m (um metro x um 
metro).

Os extintores não deverão ter sua parte superior a 
mais de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) 
acima do piso. Os baldes não deverão ter seus re-
bordos a menos de 0,60m (sessenta centímetros) 
nem a mais de 1,50m (um metro e cinquenta centí-
metros) acima do piso.

Os extintores não deverão ser localizados nas pa-
redes das escadas.

Os extintores sobre rodas deverão ter garantido 
sempre o livre acesso a qualquer ponto de fábrica. 

Os extintores não poderão ser encobertos por  
pilhas de materiais.

INSPEÇÃO DOS EXTINTORES

Cada extintor deverá ser inspecionado 
visualmente a cada mês, examinando-
-se o seu aspecto externo, os lacres, os 
manômetros, quando o extintor for do 
tipo pressurizado, verificando se o bico e  
válvulas de alívio não estão entupidos.
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MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES

Cada extintor deve ter um anel colori-
do com a cor relacionada ao ano para 
identificar que está em dia a sua manu-
tenção anual.  

De 01/01/2015 a 30/12/2015 AZUL
De 01/01/2016 a 30/12/2016 PRETO
De 01/01/2017 a 30/12/2017 LARANJA
De 01/01/2018 a 30/12/2018 PÚRPURA

Além disso, o anel só pode ser colocado ou substituído com a desmontagem e 
consequente despressurização do extintor, o que irá ajudar, e muito, a evitar a 
conhecida prática da “flanelagem” (somente limpeza externa do extintor e devo-
lução sem a devida manutenção).

REGULARIZAÇÃO DE EDIF ICAÇÃO – OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO 
CORPO DE BOMBEIROS - AVCB

DESCRIÇÃO

De acordo com a Lei Estadual nº 14.130/2001 e Decreto Estadual nº 44.746/2008, 
toda edificação destinada ao uso coletivo deve ser regularizada junto ao Corpo 
de Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBMMG. Essa regularização visa garan-
tir à população a segurança mínima contra incêndio e pânico nas edificações 
destinadas ao uso coletivo no Estado de Minas Gerais.

Como forma de certificar a segurança da edificação regularizada, o CBMMG 
criou o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento emitido após 
a verificação das medidas de segurança instaladas em conformidade com o Pro-
cesso de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP).

Para simplificar os procedimentos, o Corpo de Bombeiros classificou a forma de 
obtenção de AVCB em quatro modalidades, conforme a seguir:
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CLASSIFICAÇÃO

Edificações Brancas:

Empresas de prestação de serviço que exercem suas atividades conjugadas a 
edificações e endereços residenciais que não caracterizem ocupação mista.  
Exemplos: consultorias.

Edificações Verdes:

Edificações com área menor que 200m², que são de baixo risco de incêndio e 
pânico (grupos A, B, C, D e divisão F-8) e que não possuam os requisitos para 
Projeto Técnico. Exemplos: salão de beleza, açougue, sacolão, etc.

Edificações Amarelas:

Edificações com área entre 200 e 750m², que são de baixo risco de incêndio e pâ-
nico e que não possuam os requisitos para Projeto Técnico. Exemplos: Depósito 
de material de construção, loja de roupas, call centers, etc.

Edificações Vermelhas:

Edificações que apresentem alguma das características abaixo:

• com área de construção acima de 750 m², independente da área da edifica-
ção ou área de risco, quando esta apresentar risco no qual necessite de sis-
temas hidráulicos de combate a incêndio (hidrantes, chuveiros automáticos, 
CO2, etc.);

• edificação e/ou área de risco que necessite de proteção de suas estruturas 
contra a ação do calor proveniente de um incêndio;

• locais de reunião de público com população acima de 100 (cem) pessoas;

• onde haja necessidade de comprovação da situação de separação en-
tre edificações e área de risco, conforme Instrução Técnica específica.  
Exemplos: casa de fogos de artifício, casa de espetáculo, hospitais, etc.
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RENOVAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB )

De acordo com a legislação de segurança contra incêndio e pânico, a validade 
do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) é de 5 (cinco) anos, com 
exceção das edificações de recepção de público, cujo AVCB possui validade de  
3 (três) anos.

Expirado o prazo de validade, o proprietário ou responsável pelo uso deverá 
requerer a renovação do AVCB junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais (CBMMG). Para isso, o interessado deve contratar um engenheiro (pro-
fissional legalmente habilitado) para confeccionar laudo técnico que ateste as 
condições de funcionamento e manutenção das medidas de segurança contra 
incêndio e pânico instaladas e a sua conformidade com o Projeto de Segurança 
Contra Incêndio e Pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros. 

Em seguida, deve comparecer ao setor do Corpo de Bombeiros responsável pela 
região onde se encontra sua edificação ou empreendimento de posse da do-
cumentação abaixo descrita.

Não há obrigatoriedade de cadastramento para o profissional que elabora Laudo 
Técnico, para renovação de AVCB.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

• Formulário de Atendimento Técnico (anexo da Instrução Técnica nº 01) devi-
damente preenchido digitado ou datilografado e assinado.

• Laudo técnico atualizado, atestando as condições de funcionamento e ma-
nutenção das medidas de segurança contra incêndio e pânico e a conformi-
dade da edificação com o projeto aprovado (Circular nº 07/2009-DAT).

• Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do Laudo Técnico Atualizado.

• Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de manutenção das medidas 
de segurança.

• ART relativa aos riscos especiais da edificação, caso houver.

VALOR DA TAXA: GRATUITO
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NR.24 – CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS 
DE TRABALHO 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

As áreas destinadas aos sanitários deverão atender às dimensões mínimas es-
senciais. O órgão regional competente em Segurança e Medicina do Trabalho 
poderá, à vista de perícia local, exigir alterações de metragem que atendam ao 
mínimo de conforto exigível. É considerada satisfatória a metragem de 1 metro 
quadrado, para cada sanitário, por 20 operários em atividade.

As instalações sanitárias deverão ser separadas por sexo.

Será exigido 1 um chuveiro para cada 10 (dez) trabalhadores nas atividades ou 
operações insalubres, ou nos trabalhos com exposição a substâncias tóxicas, 
irritantes, infectantes, alergizantes, poeiras ou substâncias que provoquem suji-
dade, e nos casos em que estejam expostos a calor intenso.

Os locais onde se encontrarem instalações sanitárias deverão ser submetidos 
a processo permanente de higienização, de sorte que sejam mantidos limpos e 
desprovidos de quaisquer odores, durante toda a jornada de trabalho.

VESTIÁRIOS

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 separa-
ção de sexos.
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REFEITÓRIOS

Nos estabelecimentos em que trabalhem mais de 300 (trezentos) operários, é 
obrigatória a existência de refeitório, não sendo permitido aos trabalhadores to-
marem suas refeições em outro local do estabelecimento.

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

O refeitório deverá ser instalado em local apropriado, não se comunicando dire-
tamente com os locais de trabalho, instalações sanitárias e locais insalubres ou 
perigosos.

A empresa deverá orientar os trabalhadores sobre a importância das refeições 
adequadas e hábitos alimentares saudáveis.

Na hipótese de o trabalhador trazer a própria alimentação, a empresa deve ga-
rantir condições de conservação e higiene adequadas e os meios para o aqueci-
mento em local próximo ao destinado às refeições. 

Deverá ser fornecida água potável, em condições higiênicas,  por meio de copos 
individuais, ou bebedouros de jato inclinado e guarda-protetora, proibindo-se 
sua instalação em pias e lavatórios, e o uso de copos coletivos.

FICAM DISPENSADOS DAS EXIGÊNCIAS DESTA NR:

a) estabelecimentos comerciais bancários e atividades afins que interromperem suas 
atividades por 2 (duas) horas, no período destinado às refeições;

b) estabelecimentos industriais localizados em cidades do interior, quando a empresa 
mantiver vila operária ou residirem, seus operários, nas proximidades, permitindo refei-
ções nas próprias residências.

Na hipótese de o trabalhador trazer a própria alimentação, a empresa deve ga-
rantir condições de conservação e higiene adequadas e os meios para o aqueci-
mento em local próximo ao destinado às refeições. 
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ATENÇÃO : 
 
A existência de local para refeições é obrigatória para qualquer estabelecimento, inde-
pendente do número de empregados. O que varia são as exigências, que aumentam à 
medida que o número de trabalhadores supera 30 (trinta), devendo ser disponibilizado 
além do já exigido (água potável, boa iluminação, arejamento e limpeza), local adequado 
fora da área de trabalho, equipamento para aquecimento das refeições e lavatório nas 
proximidades. 

Ainda hoje, empregados ainda consomem água de torneiras, nos estabelecimentos. Essa 
prática deve ser banida dentro das empresas e disponibilizada água potável fresca, por 
meio de bebedouros / purificadores de água e, se utilizados copos, que sejam descartá-
veis ou individuais.
 
Dotar as instalações sanitárias de lavatório provido de material para a limpeza individual 
(ex.: sabonete líquido), enxugo ou secagem de mãos (ex.: papel-toalha), sendo vedado o 
uso de toalhas coletivas. 

Onde existe troca de roupa ou exigência do uso de uniforme, deverá ser instalado vesti-
ário e os armários individuais e escaninhos deverão se encontrar dentro dos vestiários 
para que seja assegurada a separação por sexo.
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NR.26 – SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

Devem ser adotadas cores para segurança em estabelecimentos ou locais de 
trabalho, a fim de indicar e advertir acerca dos riscos existentes.

As cores utilizadas nos locais de trabalho para identificar os equipamentos de 
segurança, delimitar áreas, identificar tubulações empregadas para a condução 
de líquidos e gases e advertir contra riscos, devem atender ao disposto nas nor-
mas técnicas oficiais.

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

A rotulagem preventiva deve conter os seguintes elementos:

• Identificação e composição do 
produto químico.

• Pictograma(s) de perigo.

• Palavra de advertência.

• Frase(s) de perigo.

• Frase(s) de precaução.

• Informações suplementares.
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NR.31 – SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA AGRICULTURA,  
PECUÁRIA, SILVICULTURA, EXPLORAÇÃO FLORESTAL E AQUICULTURA

Esta Norma Regulamentadora tem por objetivo estabelecer os preceitos a serem 
observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma a tornar compa-
tível o planejamento e o desenvolvimento das atividades da agricultura, pecuária, 
silvicultura, exploração florestal e aquicultura com a segurança e saúde e meio 
ambiente do trabalho.

Os empregadores rurais ou equiparados devem implementar ações de seguran-
ça e saúde que visem a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do tra-
balho na unidade de produção rural, atendendo a seguinte ordem de prioridade:

• Eliminação de riscos através da substituição ou adequação dos processos 
produtivos, máquinas e equipamentos.

• Adoção de medidas de proteção coletiva para controle dos riscos na fonte.

• Adoção de medidas de proteção pessoal.
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As ações de melhoria das condições e meio ambiente de trabalho devem abran-
ger os aspectos relacionados a:

• Riscos químicos, físicos, mecânicos e biológicos.

• Investigação e análise dos acidentes e das situações de trabalho que os geraram.

• Organização do trabalho.

Todo estabelecimento rural deverá estar equipado com material necessário à 
prestação de primeiros socorros, considerando-se as características da ativida-
de desenvolvida.

Sempre que no estabelecimento rural houver dez ou mais trabalhadores, o ma-
terial referido no subitem anterior ficará sob cuidado da pessoa treinada para 
esse fim.

Em casos de acidentes com animais peçonhentos, após os procedimentos de 
primeiros socorros, o trabalhador acidentado deve ser encaminhado imediata-
mente à unidade de saúde mais próxima do local.
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SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO  
RURAL – SESTR

O SESTR, composto por profissionais especializados, consiste em um serviço 
destinado ao desenvolvimento de ações técnicas, integradas às práticas de ges-
tão de segurança, saúde e meio ambiente de trabalho, para tornar o ambiente de 
trabalho compatível com a promoção da segurança e saúde e a preservação da 
integridade física do trabalhador rural.

Os empregadores rurais ou equiparados devem constituir uma das seguintes mo-
dalidades de SESTR:

PRÓPRIO - quando os profissionais especializados mantiverem vínculo em-
pregatício.

EXTERNO - quando o empregador rural ou equiparado contar com consultoria 
externa dos profissionais especializados.

COLETIVO - quando um segmento empresarial ou econômico coletivizar a 
contratação dos profissionais especializados.

O dimensionamento do SESTR vincula-se ao número de empregados contratados 
por prazo indeterminado.

Sempre que um empregador rural ou equiparado proceder à contratação de tra-
balhadores, por prazo determinado, que atinja o número mínimo exigido nesta NR 
para a constituição de SESTR, deve contratar SESTR Próprio, Externo ou Coletivo 
durante o período de vigência da contratação.

Será obrigatória a constituição de SESTR, Próprio ou Externo, para os estabele-
cimentos com mais de cinquenta empregados.
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O dimensionamento do SESTR Próprio ou Coletivo obedecerá ao disposto no 
quadro I:

QUADRO I

N.º DE 
TRABALHADORES

PROFISSIONAIS LEGALMENTE HABILITADOS

ENG. SEG MED. TRAB. TÉC. SEG ENF. TRAB AUX. ENF

51 a 150 - - 1 - -

151 a 300 - - 1 - 1

301 a 500 - 1 2 - 1

501 a 1.000 1 1 2 1 1

Acima de 1.000 1 1 3 1 2

O SESTR Externo dever ter a seguinte composição mínima, disposto no  
quadro II:

QUADRO II

N.º DE 
TRABALHADORES

PROFISSIONAIS LEGALMENTE HABILITADOS

ENG. SEG MED. TRAB. TÉC. SEG ENF. TRAB AUX. ENF

Até 500 1 1 2 1 1

500 a 1.000 1 1 3 1 2

Acima de 1.000 2 2 4 2 3
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COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO  
RURAL - CIPATR

A CIPATR tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças relacionados 
ao trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a 
preservação da vida do trabalhador.

O empregador rural ou equiparado que mantenha 20 ou mais empregados con-
tratados por prazo indeterminado, fica obrigado a manter em funcionamento, por 
estabelecimento, uma CIPATR.

A CIPATR será composta por representantes indicados pelo empregador e repre-
sentantes eleitos pelos empregados de forma paritária, de acordo com a seguin-
te proporção mínima:

Nº DE 
TRABALHADORES

N.º DE
MEMBROS

25
a
35

36
a
70

71
a

100

101
a

500

501
a

1.000

Acima
de

1.000

Representantes dos trabalhadores 1 2 3 4 5 6

Representantes dos empregador 1 2 3 4 5 6

O treinamento para os membros da CIPATR terá carga horária mínima de  
20 horas. 



83

Orientações de Segurança e Saúde no Trabalho para a Indústria do Setor Sucroenergético - Dezembro / 2015

AGROTÓXICOS

Proibições

• A manipulação de quaisquer agrotóxicos, 
adjuvantes e produtos afins que não estejam 
registrados e autorizados pelos órgãos 
governamentais competentes.

• A manipulação de quaisquer agrotóxicos, 
adjuvantes e produtos afins por menores de 
dezoito anos, maiores de sessenta anos e por 
gestantes.

• A participação de gestante nas atividades com 
exposição direta ou indireta a agrotóxicos.

• A manipulação de quaisquer agrotóxicos, 
adjuvantes e produtos afins, nos ambientes 
de trabalho, em desacordo com a receita e 
as indicações do rótulo e bula, previstos em 
legislação vigente.

• O trabalho em áreas recém tratadas, antes do 
término do intervalo de reentrada estabelecido 
nos rótulos dos produtos, salvo com o uso de 
equipamento de proteção recomendado.

• A entrada e permanência de qualquer pessoa na área a ser tratada durante  
a pulverização aérea.

O empregador rural deve fornecer instruções suficientes aos que manipulam 
agrotóxicos, adjuvantes e afins e aos que desenvolvam qualquer atividade 
em áreas onde possa haver exposição direta ou indireta a esses produtos, 
garantindo os requisitos de segurança previstos nas normas e legislações 
pertinentes.

O empregador rural deve proporcionar capacitação sobre prevenção de aci-
dentes com agrotóxicos para todos os trabalhadores expostos diretamente.

As áreas tratadas devem ser sinalizadas, informando o período de reentrada.
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Os equipamentos de aplicação dos agrotóxicos, adjuvantes e produtos 
afins, devem ser:

• Mantidos em perfeito estado de conservação e funcionamento.

• Inspecionados antes de cada aplicação.

• Utilizados para a finalidade indicada.

• Operados dentro dos limites, especificações e orientações técnicas.

A conservação, manutenção, limpeza e utilização dos equipamentos só  
poderão ser realizadas por pessoas previamente treinadas e protegidas.

A limpeza dos equipamentos será executada de forma a não contaminar  
poços, rios, córregos e quaisquer outras coleções de água.

Os produtos químicos devem ser mantidos em suas embalagens originais, 
com seus rótulos e bulas. 

É vedada a reutilização, para qualquer fim, das embalagens vazias de agro-
tóxicos, adjuvantes e produtos afins, cuja destinação final deve atender à 
legislação vigente.

É proibida a armazenagem de agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins a céu 
aberto.

As edificações destinadas ao armazenamento de agrotóxicos, adjuvantes 
e produtos afins devem:

• Ter paredes e cobertura resistentes.

• Ter acesso restrito aos trabalhadores devidamente capacitados a manusear os 
referidos produtos.

• Possuir ventilação, comunicando-se exclusivamente com o exterior e dotada de 
proteção que não permita o acesso de animais.

• Ter afixadas placas ou cartazes com símbolos de perigo.

• Estar situadas a mais de 30m (trinta metros) das habitações e locais onde são 
conservados ou consumidos alimentos, medicamentos ou outros materiais e de 
fontes de água.

• Ser construídas de maneira a possibilitar limpeza e descontaminação.
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O armazenamento deve obedecer, as normas da legislação vigente, 
as especificações do fabricante constantes dos rótulos e bulas, e as 
seguintes recomendações básicas:

• As embalagens devem ser colocadas sobre estrados, evitando contato com o 
piso, com as pilhas estáveis e afastadas das paredes e do teto.

• Os produtos inflamáveis serão mantidos em local ventilado, protegido contra 
centelhas e outras fontes de combustão.

ÁREAS DE VIVÊNCIA

Deverá ser disponibilizado aos trabalhadores áreas de vivência compostas de:

• Instalações sanitárias.

• Local adequado para refeições.

As áreas de vivência devem atender aos seguintes requisitos:

• Condições adequadas de conservação, asseio e higiene.

• Paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente.

• Cobertura que proteja contra as intempéries.

• Iluminação e ventilação adequadas.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

As instalações sanitárias devem:

• Ter portas de acesso que impeçam o devassamento e ser construídas de modo  
a manter o resguardo conveniente.

• Ser separadas por sexo.

• Estar situadas em locais de fácil e seguro acesso.

• Dispor de água limpa e papel higiênico.

• Estar ligadas a sistema de esgoto, fossa séptica ou sistema equivalente.

• Possuir recipiente para coleta de lixo.
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LOCAIS PARA REFEIÇÃO

Os locais para refeição devem atender aos seguintes requisitos:

• Boas condições de higiene e conforto.

• Capacidade para atender a todos os trabalhadores.

• Água limpa para higienização.

• Mesas com tampos lisos e laváveis.

• Assentos em número suficiente.

• Água potável, em condições higiênicas.

• Depósitos de lixo, com tampas.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI

A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequa-
do ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguin-
tes circunstâncias:

• Sempre que as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não 
oferecerem completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho e/ou de 
doenças profissionais e do trabalho.

• Enquanto medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas.

• Para atender situações de emergência.

• Os equipamentos de proteção individual devem ser adequados aos riscos e 
mantidos em perfeito estado de conservação e funcionamento.
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NR.33 – SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM ESPAÇOS CONFINADOS

Esta Norma tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos para identi-
ficação de espaços confinados e o reconhecimento, avaliação, monitoramen-
to e controle dos riscos existentes, de forma a garantir permanentemente a 
segurança e saúde dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente 
nestes espaços.

Espaço Confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação 
humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ven-
tilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa 
existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio.

A gestão de segurança e saúde deve ser planejada, programada, implementada 
e avaliada, incluindo medidas técnicas de prevenção, medidas administrativas e 
medidas pessoais e capacitação para trabalho em espaços confinados.
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PRINCIPAIS RISCOS QUANDO SE TRABALHA EM ESPAÇOS CONFINADOS:

• Falta ou excesso de oxigênio.

• Incêndio ou explosão, pela presença de 
vapores e gases inflamáveis.

• Intoxicações por substâncias químicas. 

• Infecções por agentes biológicos.

• Afogamentos.

• Soterramentos.

• Quedas.

• Choques elétricos.

Todos esses riscos podem levar a mortes  
ou doenças.

MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENÇÃO

• Identificar, isolar e sinalizar os espaços confinados para evitar a entrada de 
pessoas não autorizadas.

• Antecipar e reconhecer os riscos nos espaços confinados.
• Proceder à avaliação e controle dos riscos físicos, químicos, biológicos, 

ergonômicos e mecânicos.
• Prever a implantação de travas, bloqueios, alívio, lacre e etiquetagem.
• Implementar medidas necessárias para eliminação ou controle dos riscos 

atmosféricos em espaços confinados.
• Avaliar a atmosfera nos espaços confinados, antes da entrada de trabalhadores, 

para verificar se o seu interior é seguro.
• Manter condições atmosféricas aceitáveis na entrada e durante toda a realização 

dos trabalhos, monitorando, ventilando, purgando, lavando ou inertizando o 
espaço confinado.

• Monitorar continuamente a atmosfera nos espaços confinados nas áreas onde 
os trabalhadores autorizados estiverem desempenhando as suas tarefas, para 
verificar se as condições de acesso e permanência são seguras.

• Proibir a ventilação com oxigênio puro.
• Testar os equipamentos de medição antes de cada utilização; e utilizar equipamento 

de leitura direta, intrinsecamente seguro, provido de alarme, calibrado e protegido 
contra emissões eletromagnéticas ou interferências de radiofrequência.

 

 



89

Orientações de Segurança e Saúde no Trabalho para a Indústria do Setor Sucroenergético - Dezembro / 2015

Os equipamentos fixos e portáteis, inclusive os de comunicação e de movi-
mentação vertical e horizontal, devem ser adequados aos riscos dos espaços 
confinados. 

As avaliações atmosféricas iniciais devem ser realizadas fora do espaço con-
finado.

Nos estabelecimentos onde houver espaços confinados devem ser observa-
das, de forma complementar a presente NR, os seguintes atos normativos: 
NBR 14606 – Postos de Serviço – Entrada em Espaço Confinado; e NBR 14787 
– Espaço Confinado – Prevenção de Acidentes, Procedimentos e Medidas de 
Proteção, bem como suas alterações posteriores.

Todo trabalhador designado para trabalhos em espaços confinados deve ser 
submetido a exames médicos específicos para a função que irá desempenhar, 
conforme estabelecem as NRs 07 e 31, incluindo os fatores de riscos psicos-
sociais com a emissão do respectivo Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

Todos os trabalhadores envolvidos, direta ou indiretamente com os espaços 
confinados, devem ser capacitados sobre seus direitos, deveres, riscos e me-
didas de controle, conforme previsto no item 33.3.5.

O número de trabalhadores envolvidos na execução dos trabalhos em espaços 
confinados deve ser determinado conforme a análise de risco.

É vedada a realização de qualquer trabalho em espaços confinados de forma 
individual ou isolada.

O SUPERVISOR DE ENTRADA DEVE DESEMPENHAR AS SEGUINTES FUNÇÕES:

• Emitir a Permissão de Entrada e Trabalho antes do início das atividades.
• Executar os testes, conferir os equipamentos e os procedimentos contidos na 

Permissão de Entrada e Trabalho.
• Assegurar que os serviços de emergência e salvamento estejam disponíveis e que 

os meios para acioná-los estejam operantes.
• Cancelar os procedimentos de entrada e trabalho quando necessário.
• Encerrar a Permissão de Entrada e Trabalho após o término dos serviços.
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ATENÇÃO :

O Supervisor de Entrada pode desempenhar a função de Vigia.

O VIGIA DEVE DESEMPENHAR AS SEGUINTES FUNÇÕES:

• Manter continuamente a contagem precisa do número de trabalhadores 
autorizados no espaço confinado e assegurar que todos saiam ao término da 
atividade.

• Permanecer fora do espaço confinado, junto à entrada, em contato permanente 
com os trabalhadores autorizados.

• Adotar os procedimentos de emergência, acionando a equipe de salvamento, 
pública ou privada, quando necessário.

• Operar os movimentadores de pessoas.
• Ordenar o abandono do espaço confinado sempre que reconhecer algum sinal 

de alarme, perigo, sintoma, queixa, condição proibida, acidente, situação não 
prevista ou quando não puder desempenhar efetivamente suas tarefas, nem ser 
substituído por outro Vigia.

ATENÇÃO : 

O Vigia não poderá realizar outras tarefas que possam comprometer o dever principal 
que é o de monitorar e proteger os trabalhadores autorizados

Todos os Supervisores de Entrada de-
vem receber capacitação específica, 
com carga horária mínima de quaren-
ta horas para a capacitação inicial.

A capacitação inicial dos trabalhado-
res autorizados e Vigias deve ter car-
ga horária mínima de dezesseis horas 
e ser realizada dentro do horário de 
trabalho.
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Todos os trabalhadores autorizados, Vigias e Supervisores de Entrada devem 
receber capacitação periódica a cada 12 meses, com carga horária mínima de 
8 horas.

O empregador deve elaborar e implementar procedimentos de emergência e 
resgate adequados aos espaços confinados.
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NR.35 – SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM ALTURA

Estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho 
em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma 
a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indi-
retamente com essa atividade. 

Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 m 

(dois metros) do nível inferior, onde haja risco de queda.
CABE AO EMPREGADOR:

• Garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas nesta Norma.
• Assegurar a realização da Análise de Risco - AR e, quando aplicável, a emissão da 

Permissão de Trabalho – PT.
• Desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho 

em altura.
• Assegurar a realização de avaliação prévia das condições no local do trabalho 

em altura, pelo estudo, planejamento e implementação das ações e das medidas 
complementares de segurança aplicáveis.

• Adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas 
de proteção estabelecidas nesta Norma pelas empresas contratadas.

• Garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as medidas 
de controle.

• Garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas as 
medidas de proteção definidas nesta Norma.
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• Assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situação ou 
condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não 
seja possível.

• Estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para trabalho em 
altura.

• Assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisão, cuja forma 
será definida pela análise de riscos de acordo com as peculiaridades da atividade.

• Assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista nesta 
Norma.

CABE AO EMPREGADO:

• Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre trabalho em altura, inclusive 
os procedimentos expedidos pelo empregador.

• Colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas nesta 
Norma.

• Interromper suas atividades exercendo o direito de recusa, sempre que 
constatarem evidências de riscos graves e iminentes para sua segurança e 
saúde ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior 
hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis.

• Zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser afetadas 
por suas ações ou omissões no trabalho. 

IMPORTANTE : 

O empregador deve promover programa para capacitação dos trabalhadores à reali-
zação de trabalho em altura. Considera-se trabalhador capacitado para trabalho em 
altura aquele que foi submetido e aprovado em treinamento, teórico e prático, com 
carga horária mínima de 8 horas.
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Todo trabalho em altura deve ser plane-
jado, organizado e executado por traba-
lhador capacitado e autorizado.

Considera-se trabalhador autorizado 
para trabalho em altura aquele capaci-
tado, cujo estado de saúde foi avaliado, 
tendo sido considerado apto para exe-
cutar essa atividade e que possua anu-
ência formal da empresa.

A aptidão para trabalho em altura deve ser consignada no ASO do trabalhador.

A empresa deve manter cadastro atualizado que permita conhecer a abran-
gência da autorização de cada trabalhador para trabalho em altura.

Todo trabalho em altura deve ser realizado sob supervisão, cuja forma será 
definida pela análise de risco de acordo com as peculiaridades da atividade.

As atividades de trabalho em altura não rotineiras devem ser previamente au-
torizadas mediante Permissão de Trabalho.

Para as atividades não rotineiras as medidas de controle devem ser evidencia-
das na Análise de Risco e na Permissão de Trabalho.

A Permissão de Trabalho deve ser emitida, aprovada pelo responsável pela 
autorização da permissão, disponibilizada no local de execução da atividade e, 
ao final, encerrada e arquivada de forma a permitir sua rastreabilidade.
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EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, ACESSÓRIOS E SISTEMAS  
DE ANCORAGEM

Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, acessórios e sistemas de anco-
ragem devem ser especificados e selecionados considerando-se a sua efici-
ência, o conforto, a carga aplicada aos mesmos e o respectivo fator de segu-
rança, em caso de eventual queda.

Os EPI, acessórios e sistemas de ancoragem 
que apresentarem defeitos, degradação, de-
formações ou sofrerem impactos de queda 
devem ser inutilizados e descartados, exceto 
quando sua restauração for prevista em nor-
mas técnicas nacionais ou, na sua ausência, 
normas internacionais.

O sistema de ancoragem deve ser estabeleci-
do pela Análise de Risco.

O empregador deve disponibilizar equipe para 
respostas em caso de emergências para tra-
balho em altura.
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GL O S S Á R IO
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 de chapa de metal e 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 INTERTRAVAMENTO: chave de segurança mecânica, eletromecânica, magnética 
ou óptica, projetada para esse 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.

DISTÂNCIA DE SEGURANÇA: distância que protege as pessoas do alcance das zonas de perigo, 
sob condições específicas para diferentes situações de acesso. Quando utilizadas proteções, ou 
seja, barreiras físicas que restringem o acesso do corpo ou parte dele, devem ser observadas as 
distâncias mínimas constantes do item A do Anexo I da Norma 12.

FASE DE UTILIZAÇÃO: fase que compreende todas as etapas de construção, transporte, montagem, 
instalação, ajuste, operação, limpeza, manutenção, inspeção, desativação e desmonte.

INFORMAÇÃO OU SÍMBOLO INDELÉVEL: aquele aplicado diretamente sobre a máquina, que deve 
ser conservado de forma íntegra e legível durante todo o tempo de utilização da máquina.

INTERTRAVAMENTO COM BLOQUEIO: proteção associada a um dispositivo de intertravamento 
com dispositivo de bloqueio, de tal forma que:
a) as funções perigosas cobertas pela proteção não possam operar enquanto a máquina não 
estiver fechada e bloqueada;
b) a proteção permanece bloqueada na posição fechada até que tenha desaparecido o risco de 
acidente, devido às funções perigosas da máquina;
c) quando a proteção estiver bloqueada na posição fechada, as funções perigosas da máquina 
possam operar, mas o fechamento e o bloqueio da proteção não iniciem por si próprios a operação 
dessas funções. Geralmente apresenta-se sob a forma de chave de segurança eletromecânica de 
duas partes: corpo e atuador – lingueta.
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MÁQUINA E EQUIPAMENTO: para fins de aplicação desta Norma, o conceito inclui somente 
máquina e equipamento de uso não doméstico e movido por força não humana.

MÁQUINA OU EQUIPAMENTO MANUAL: máquina ou equipamento portátil, guiado a mão.

POSTO DE OPERAÇÃO: local da máquina ou equipamento de onde o trabalhador opera a máquina.

POSTO DE TRABALHO: qualquer local de máquinas e equipamentos em que seja requerida a 
intervenção do trabalhador.

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.

PROTEÇÃO FIXA DISTANTE: proteção que não cobre completamente a zona de perigo, mas que 
impede ou reduz o acesso em razão de suas dimensões e sua distância em relação à zona de 
perigo, por exemplo, grade de perímetro ou proteção em túnel.

RELÉ DE SEGURANÇA: componente com redundância e circuito eletrônico dedicado a acionar 
e supervisionar funções específicas de segurança, tais como chaves de segurança, sensores, 
circuitos de parada de emergência, 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 3 (três) princípios básicos de funcionamento: redundância, 
diversidade e autoteste.

SÍMBOLO - PICTOGRAMA: desenho esquemático normatizado, destinado a significar certas 
indicações simples.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS: estrutura fixada à máquina ou equipamento, projetada 
para impedir a queda de pessoas, materiais ou objetos.

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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S IGL A S

ASO – Atestado de Saúde Ocupacional 

AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros

CA – Certificado de Aprovação

CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho

CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

CLT – Consolidação das Leis do Trabalho

CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas

EPC – Equipamento de Proteção Coletiva

EPI – Equipamento de Proteção Individual

FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

GSE – Gerência de Saúde Empresarial

ISO – International Organization for Standardization (Norma Internacional)

MTE – Ministério do Trabalho e Emprego

NBR – Norma Técnica Brasileira (Norma técnica aprovada pela ABNT) 

NBR ISO – Norma Técnica Internacional (Traduzida e adotada pelo Brasil) 

NBR NM – Norma Técnica MERCOSUL (Traduzida e adotada pelo Brasil)

NR – Norma Regulamentadora

OIT – Organização Internacional do Trabalho

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário

PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

SIPAT– Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho 

SST – Segurança e Saúde no Trabalho
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