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NORMA REGULAMENTADORA 6 -  NR 6 

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 

6.5.1 Nas empresas desobrigadas a constituir SESMT, cabe ao empregador 
selecionar o EPI adequado ao risco, mediante orientação de profissional 
tecnicamente habilitado, ouvida a CIPA ou, na falta desta, o designado e 
trabalhadores usuários. (alterado pela Portaria SIT/DSST 194/2010) 

6.6 Responsabilidades do empregador. (alterado pela Portaria SIT/DSST 
194/2010) 

6.6.1 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 manutenção periódica; e, 

g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada. h) registrar o seu 
fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema 
eletrônico. (Inserida pela Portaria SIT/DSST 107/2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portariasit194_2010.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portariasit194_2010.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portariasit194_2010.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portariasit107_2009.htm
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1 – Escadas e rampas 

Pisos, Rampas e Escadas 

  

  

Os pisos, as escadas e rampas devem oferecer resistência suficiente para 
suportar as cargas móveis e fixas, para as quais a edificação se destina. 

As rampas e as escadas fixas de qualquer tipo devem ser construídas de acordo 
com as normas técnicas oficiais e mantidas em perfeito estado de conservação. 

Nos pisos, escadas, rampas, corredores e passagens dos locais de trabalho, 
onde houver perigo de escorregamento, serão empregados materiais ou 
processos antiderrapantes. 

Os andares acima do solo devem dispor de proteção adequada contra 
quedas, de acordo com as normas técnicas e legislações municipais, atendidas 
as condições de segurança e conforto. 

 

NR10 – ESQUEMA UNIFILAR (planta do sistema elétrico e de aterramento). 

 

Os esquemas unifilares (também chamados de diagramas unifilares) são 
desenhos técnicos que representam de forma simplificada o sistema elétrico da 
empresa, desde a origem da instalação até os quadros de distribuição de 
circuitos. 

https://wandersonmonteiro.wordpress.com/2017/10/02/%e2%9a%a1nr10-o-que-sao-esquemas-unifilares/
http://www.segurancadotrabalhoacz.com.br/wp-content/uploads/2015/12/rampas-e-escadas.jpg
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Nesses esquemas, estão identificadas as características elétricas (tensão, 
corrente nominal, potência etc.) de transformadores, cabos, dispositivos de 
manobra e proteção de circuitos. 

Trata-se de um documento técnico especializado e, portanto, deve ser elaborado 
por um profissional habilitado, assim considerando aquele que atende ao 
estabelecido no item 10.8 desta NR, isto é, um técnico de nível médio ou 
engenheiro eletricista 

 

NR-12 – SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 

1. A capacitação para operação segura de máquinas deve abranger as eta
pas teórica e prática, a fim de permitir habilitação adequada do 
operador para trabalho seguro, contendo no mínimo: 
a) descrição e identificação dos riscos associados com cada máquina e equip
amento e as proteções específicas contra cada um deles; 
b) funcionamento das proteções; como e por que devem ser usadas; 
c) como e em que circunstâncias uma proteção pode ser removida, e por que, 
sendo na maioria dos casos, somente o pessoal de inspeção ou manutenção; 
d)  o que fazer, por exemplo, contatar o supervisor, se uma proteção foi danifi
cada ou se perdeu sua função, deixando de garantir uma segurança adequada; 
e)  os princípios de segurança na utilização da máquina ou equipamento; 
f)  segurança para riscos mecânicos, elétricos e outros relevantes; 
g)  método de trabalho seguro; 
h)  permissão de trabalho; e 
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i)   sistema de bloqueio de funcionamento da máquina e equipamento durante 
operações de inspeção, limpeza, lubrificação e manutenção. 
  
1.1. A capacitação de operadores de máquinas automotrizes ou autopropelida
s, deve ser constituída das etapas teórica e prática e possuir o conteúdo 
programático mínimo descrito nas alíneas do item 1 deste anexo e ainda: 
a)  noções sobre legislação de trânsito e de legislação de segurança e saúde no 
trabalho; 
b)  noções sobre acidentes e doenças decorrentes da exposição aos risco 
existentes na máquina, equipamentos e implementos; 
c)   medidas de controle dos riscos: EPC e EPI; 
d)   operação com segurança da máquina ou equipamento; 
e)   inspeção, regulagem e manutenção com segurança; 
f)     sinalização de segurança; 
g)   procedimentos em situação de emergência; e 
h)   noções sobre prestação de primeiros socorros. 
  
1.1.1. A etapa prática deve ser supervisionada e documentada, podendo ser 
realizada na própria máquina que será operada. 
 
Obs. 1 - Fazer ficha de treinamento que deve ser assinada pelo instrutor e pelo 
operador que recebeu o treinamento, contendo local e data e ficar guardada nos 
arquivos da empresa para apresentar a fiscalização do trabalho. 
          
2 – O treinamento pode depender do pessoal do SESMT (Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) de sua empresa. 
 

NR 24 - CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE 

TRABALHO. 

24.1.2 – A área destinada aos sanitários deverão atender às dimensões mínimas 

de 1 metro quadrado para cada sanitário, para cada 20 operários em atividade. 

24.1.2.1 – As instalações sanitárias deverão ser separadas por sexo. 

24.1.3 – As instalações sanitárias devem ser submetidos a processo de 

higienização, mantidos limpos e desprovidos de quaisquer odores, durante toda 

a jornada de trabalho, com papel higiênico, sabonete e papel toalha. 

24.1.11 – Os banheiros, dotados de chuveiros, deverão ser mantidos em estado 

de conservação, asseio e higiene, dispor de água quente, ter portas de acesso 

que impeçam o devassamento, ou ser construído de modo a manter o resguardo 

conveniente, ter pisos e paredes revestidos de material resistente, liso, 

impermeável e lavável. 

24.1.18 – As paredes e pisos dos sanitários deverão ser construídos em 

alvenaria de tijolo comum ou de concreto e revestidos com material impermeável 

e lavável e inclinados para os ralos de escoamento provido de sifões hidráulicos. 
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24.1.26 – Os gabinetes sanitários deverão ser instalados em compartimentos 

individuais, separados, ventilados para o exterior e ter paredes divisórias com 

altura mínima de 2,10m e seu bordo inferior não poderá situar-se a mais de 

0,15m acima do pavimento, ser dotados de portas independentes, providas de 

fecho que impeçam o devassamento, ser mantidos em estado de asseio e 

higiene, possuir lixeira com tampa e pedal. 

24.7.1.1 – As empresas devem garantir, nos locais de trabalho, suprimento de 

água potável e fresca em quantidade superior a ¼ (um quarto) de litro (250ml) 

por hora/homem trabalho. 

OBS. Nos bebedouros tem que ter copos descartáveis.  

 

PROTEÇÃO DE MAQUINAS PARA MÁQUINAS. 

 
É importante que as indústrias possuam em suas dependências proteção para 
máquinas industriais. São equipamentos mecânicos ou eletroeletrônicos que 
bloqueiam o acesso à máquina ou espaço que oferece risco à vida do 
trabalhador. 
 
O objetivo principal da proteção para máquinas industriais é o de minimizar ou 
zerar o risco de acidentes, pensando na vida de quem manuseia as máquinas e, 
também, no próprio maquinário, afinal a proteção também serve para que não 
haja danos nos equipamentos. 
 
A depender da máquina onde é usada, a proteção para máquinas industriais não 
pode ser aberta no momento da operação. Ela protege quem a manuseia contra 
fluídos cortantes, estilhaços, cavacos, entre outros tantos elementos que podem 
representar perigo. 
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HORÁRIO DE TRABALHO 
 

Art. 59 - CLT - A duração normal do trabalho poderá, ser acrescida de horas 
suplementares, em número não excedente de duas, mediante acordo escrito 
entre empregador e empregado, ou mediante convenção coletiva de trabalho. 

§ 1º - Do acordo ou convenção coletiva de trabalho deverá constar, 
obrigatoriamente, a importância da remuneração da hora suplementar, que será, 
pelo menos 50% superior à da hora normal. 

§ 2º - Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou 
convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado 
pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no 
período máximo de um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho 
previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. 

Art. 74 CLT. O horário do trabalho constará de quadro, organizado 
conforme modelo expedido pelo Ministro do Trabalho, Industria e 
Comercio, e afixado em lugar bem visível. Esse quadro será discriminativo 
no caso de não ser o horário único para todos os empregados de uma 
mesma seção ou turma. 
 

§ 1º - O horário de trabalho será anotado em registro de empregados com a 

indicação de acordos ou contratos coletivos porventura celebrados. 

 

§ 2º - Para os estabelecimentos de mais de dez trabalhadores será obrigatória a 

anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou 

eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, 

devendo haver pré-assinalação do período de repouso. (Redação dada pela Lei 

nº 7.855, de 24.10.1989) 

 

§ 3º - Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos 

empregados constará, explicitamente, de ficha ou papeleta em seu poder, sem 

prejuízo do que dispõe o § 1º deste artigo. 

http://www.sato.adm.br/CLT/clt_art_059.htm

