


TEMA DA AULA:

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
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EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO

• Conhecer os equipamentos de proteção individuais e coletivos utilizados como
medida final de proteção contra riscos ambientais.

 Equipamento de Proteção Individual (EPI)

 Equipamento de Proteção Coletiva (EPC)
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 As atividades desenvolvidas pelo setor produtivo originam riscos que podem
originar acidentes e doenças.

 Quando esses riscos não podem ser eliminados, os mesmos precisam ser
neutralizados e controlados. Dessa forma, os equipamentos de proteção
individual devem ser utilizados como forma de proteger o trabalhador exposto
aos mais diversos tipos de riscos ambientais.

 O Equipamento de Proteção Individual é regulamentado pelo Ministério do
Trabalho e conceitua no item 6.1 da NR 6 o EPI como sendo “todo dispositivo
ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado a proteção
de riscos susceptíveis de ameaçar a saúde e a segurança do trabalho”.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
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O EPI é de uso individual e o seu uso não pode ser compartilhado com outro
trabalhador. Se consideramos uma atividade de serviço de limpeza que o
trabalhador necessita de uma luva de proteção, essa luva não poderá ser
compartilhada com outro trabalhador. Nesse caso, a empresa deverá
fornecer o EPI para todos os outros trabalhadores que estiverem expostos ao
mesmo risco.

 Segundo a NR 6 o EPI deve ser oferecido aos trabalhadores de forma gratuita
e em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes
condições: “quando as medidas de ordem geral oferecerem completa
proteção contra os riscos; enquanto as medidas de proteção coletiva
estiverem sendo implantadas e para atender situações de emergência”.
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Os equipamentos de proteção apenas serão considerados como EPIs e
serem comercializados se possuírem o Certificado de Aprovação (CA).

A responsabilidade de indicação e escolha do EPI adequado é do SESMT
(Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho).

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 regidos pela Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, manterão, obrigatoriamente,
Serviços Especializados em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho.

- Profissionais que integram o SESMT:

Médico do trabalho
Engenheiro de segurança do trabalho
Técnico de segurança do trabalho
Enfermeiro do trabalho
Auxiliar de enfermagem do trabalho
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A Norma Regulamentadora 6 estabelece as obrigatoriedades e deveres em
relação aos equipamentos de proteção individual. De acordo com a
norma, cabe ao empregador:

Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade;
Exigir seu uso;
Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional

competente em matéria de segurança e saúde no trabalho;
Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e

conservação;
Substituir imediatamente o EPI quando danificado ou extraviado;
Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica;
Registrar o fornecimento do EPI ao trabalhador.
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 A mesma norma estabelece também as responsabilidades do empregado no
que se relaciona aos EPIs. Sendo:

Usar o EPI apenas para a finalidade a que se destina;
Responsabilizar-se pela guarda e conservação;
Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso;
Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado do

equipamento de proteção.

- A utilização do EPI não pode substituir a análise de risco de um local e muito menos ser
empregada como única alternativa de um sistema de gestão. Pelo contrário, a sua indicação
precisa ser feita como última medida, pois caso contrário o trabalhador permanecerá no local
exposto aos mesmos riscos e a segurança do mesmo ficará condicionada ao uso do EPI.

- Para saber mais sobre as responsabilidades de outros agentes importantes ao emprego de EPIs,
como o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e o órgão regional do MTE, consulte o link:

http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C812D36A2800001388130953C1EFB/NR-06%20(atualizada)%20 2011.pdf 
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EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC)

O Equipamento de Proteção Coletiva, da sigla EPC, como o próprio nome
sugere, diz respeito à todo sistema ou dispositivo com finalidade de proteção
coletiva, seu principal objetivo é zelar pela saúde e integridade física, não
só dos trabalhadores, mas também de terceiros.

 De acordo com a NR4, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho (SESMT) é o responsável por aplicar todo seu conhecimento na Saúde e Segurança
do Trabalho (SST), a fim de reduzir, ou ainda quando possível, erradicar os riscos presentes
nos ambientes de trabalho nas empresas. Se os meios de eliminação e ainda de neutralização
se esgotem, cabe ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho impor quando será necessário a utilização e ainda o tipo de EPC necessário, que é
adequado a determinada função.

https://sistemaeso.com.br/blog/seguranca-no-trabalho/o-que-e-um-epc-equipamento-de-protecao-coletiva
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 Logo, a NR9, fala sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), segundo
esta norma, é preciso descrever todas as medidas de controle existentes, incluindo ainda
a utilização de EPI e EPC, durante o processo de identificação dos riscos existentes. No
ítem 9.3.5.2, as empresas devem priorizar a utilização do EPC, colocando a adoção do EPI
apenas em último caso.

https://sistemaeso.com.br/blog/seguranca-no-trabalho/o-que-e-um-epc-equipamento-de-protecao-coletiva

QUAIS SÃO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA?

Muito se confunde com relação a diferença entre o EPC e o EPI, mas esta diferença é
simples de ser entendida, isso porque o EPI trata-se de um equipamento de proteção
individual, ou seja, ele tem por objetivo prevenir os riscos físicos do trabalhador de
maneira individual, enquanto que o EPC, como dito anteriormente, irá proteger
todos os trabalhadores e envolvidos.
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https://sistemaeso.com.br/blog/seguranca-no-trabalho/o-que-e-um-epc-equipamento-de-protecao-coletiva

O EPC apresenta maior eficiência que os EPI’S, não apresentando incômodo ao
trabalhador, além de ter a funcionalidade da proteção de toda a equipe. Entretanto,
há atividades que exigem a utilização do EPI e por esse motivo é que deve ser feita
uma avaliação dos riscos para determinar quais são os equipamentos de proteção
necessários para cada setor e atividade.

 Exemplos de EPC:
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Exemplos de EPC:
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Exemplos de EPC:
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Exemplos de EPC:

14



IMPORTÂNCIA DO USO DO EPC Ajuda a reduzir e até evitar os acidentes de
trabalho que envolva trabalhadores e outras pessoas envolvidas no local do trabalho,
além de aumentar a produtividade da empresa por conta das melhores condições de
trabalho e ainda.

 Digamos que um equipamento gere ruídos que ultrapassem os limites de tolerância, que
segundo a NR 15 sobre Atividades Insalubres, define a exposição máxima de 85 dB em uma
jornada de trabalho de 8 horas.

- Ao implementar um EPC que seja capaz de reduzir essa emissão de ruído, reduzindo-o para
níveis considerados seguros, podemos dizer que o ambiente deixou de ser um local de
trabalho insalubre. A insalubridade pode ser totalmente eliminada, desde que todos os riscos
estejam abaixo do descrito na NR 15, promovendo a segurança coletiva.

Tanto a fonte do ruído como também o trabalhador exposto (receptor do ruído) podem ser isolados.
• Isolamento da fonte: construção de barreiras separando a fonte do ruído do ambiente em que o
rodeia (Ex.: parede isolante).
• Isolamento do receptor (trabalhador): construção de barreiras separando a fonte do ruído do
ambiente em que o trabalhador está exposto. (Ex. cabine de um equipamento móvel).
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VANTAGENS DO USO DO EPC

Eliminação ou redução dos riscos ambientais. Através dela, é possível reduzir o foco
de emissão de riscos ambientais, sejam eles de origem química, física, biológica, de
acidentes ou ergonômicos. Ao aplicar corretamente, os EPCs podem neutralizar a
maior parte dos riscos presentes no ambiente de trabalho, promovendo a saúde e a
segurança de todas as pessoas presentes no local.

DIFERENÇA ENTRE EPC E EPI

EPI: Utilizados para proteger o trabalhador da exposição a um risco do ambiente de
trabalho. (Medida de controle Individual)

EPC: Atuam diretamente nas fontes de risco do ambiente de trabalho, reduzindo,
neutralizando ou eliminando os riscos gerados pela atividade, promovendo um
ambiente de trabalho mais seguro e saudável a todos os trabalhadores. (Medida de
controle coletivo)
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