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RESUMO – Atualmente a preocupação com a saúde do trabalhador é um assunto 
de grande importância para as organizações, em virtude disso foram desenvolvidas 
diversas normas para regularizar, fiscalizar e proteger a todos dentro das 
organizações. Esse artigo foi desenvolvido com a finalidade de avaliar os riscos aos 
quais a Oficina Mecânica Alpha e seus colaboradores estão expostos quanto ao não 
cumprimento da norma regulamentadora número seis do Ministério do Trabalho e 
Emprego, propondo um plano de melhorias para evitar passivos, sejam estes por 
multas de órgãos fiscalizadores ou por reclamatórias trabalhistas. O artigo foi 
construído utilizando checklist, entrevista com o proprietário, acompanhamento do 
cotidiano da oficina e levantamento de dados preexistentes. As informações obtidas 
por meio dessas ferramentas possibilitaram uma análise mais detalhada das não 
conformidades em relação à norma regulamentadora seis, possibilitando a adoção 
de uma postura preventiva em relação aos riscos ocupacionais. 
 
Palavras-chave: NR-6. EPI’s. Saúde Ocupacional. Segurança. 
 
Analysis in the Alpha Mechanical workshop regarding related to the 
compliance of the guidelines of the norm number six of the Ministry for Work 
 
Abstract: Nowadays, there is great concern with the workers’ health and this is an 
issue of great importance to organizations. Due to such concerns, many norms were 
developed to regulate, supervise and protect everyone in an organization. This article 
was developed with the objective of evaluating risks to which Oficina Mecânica Alpha 
(Alpha Mechanical workshop) and their staff are exposed when they don’t observe 
the regulating norm number six from the Ministério do Trabalho e Emprego 
(Department for Work), proposing a plan of improvements to avoid liability, whether it 
is through fines from regulating organs or labor complaints. The article was built 
through checklists, interviews with the owner, following the routine in the garage and 
data evaluation. The data that were obtained through such analysis allowed a 
detailed analysis of the noncompliances of the regulating norm number six, which 
made possible the adoption of a preventing posture regarding occupational risks. 
 
Keywords: NR-6.EPI’s. Occupational Health. Safety. 
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INTRODUÇÃO 

 

A segurança do trabalho é um assunto essencial para as organizações, por 

meio dele busca-se a eliminação dos acidentes e doenças do trabalho, aos quais 

todos os trabalhadores estão expostos durante a sua rotina de atividades dentro das 

empresas. Visando isso o Ministério do Trabalho e Emprego desenvolveu as 

Normas Regulamentadoras para garantir a segurança da saúde do trabalhador 

como também proteger o empregador de eventuais passivos que ele possa sofrer. 

Todos os trabalhadores expostos a algum tipo de risco devem utilizar EPI 

(Equipamento de Proteção Individual) e também se responsabilizar pela sua guarda 

e conservação, sendo obrigação do empregador fornecer e substituir gratuitamente 

esses equipamentos. 

O presente artigo analisou o ambiente de trabalho da Oficina Mecânica 

Alpha verificando se a mesma cumpre o que a Norma Regulamentadora (NR) seis 

exige, propondo um plano de ação para empresa. Para tanto foram coletadas 

informações sobre os EPIs que a empresa possui, a situação atual do PPRA 

(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), o PCMSO (Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional) e o cotidiano da empresa em relação suas práticas 

de trabalho, bem como procedimentos administrativos relacionados à segurança do 

trabalho.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

As organizações são formadas por pessoas as quais trabalham dentro de 

um ambiente prestando seus serviços em busca de um retorno financeiro e como 

consequência, elas acabam expostas a riscos nestes ambientes de trabalho. 

 A fim de evitar essas situações e proteger o empregado e o empregador o 

Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil (MTE) desenvolveu a NR 9, que institui a 

obrigatoriedade, por parte dos empregadores, de implementar o PPRA, para fins de 

prevenção a saúde e integridade física dos trabalhadores, visando se antecipar, 

reconhecer, avaliar e consequentemente controlar os riscos existentes ou que 

possam existir dentro do ambiente de trabalho. (ARAÚJO, 2005) 
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Portaria do SSST1 n.º 25, 29 de dezembro de 1994:  

 
9.1.2. As ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada 
estabelecimento da empresa, sob a responsabilidade do empregador, com 
a participação dos trabalhadores, sendo a sua abrangência e profundidade 
dependentes das características dos riscos e das necessidades de controle. 
(ARAÚJO, 2005, p.336) 
 

Todas as empresas, independentemente do número de funcionários ou grau 

de riscos de suas atividades deverá elaborar e implantar o PPRA. (DIAS; MIRANDA 

2004). 

Para Araújo (2005), o PPRA é uma parte integrante do conjunto mais amplo 

das iniciativas tomadas pelas empresas em relação à prevenção da saúde e da 

integridade dos trabalhadores, portanto deverão estar articuladas junto às demais 

normas regulamentadoras. 

Segundo o autor citado, a NR 9 considera riscos ambientais, os agentes 

químicos, físicos e biológicos que existem no ambiente do trabalho que por conta da 

sua natureza, concentração, intensidade e tempo de exposição, possam ocasionar 

danos à saúde do trabalhador. 

 
9.3.1. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá incluir as 
seguintes etapas: a) Antecipação e reconhecimento dos riscos; b) 
Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle; c) 
Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; d) Implantação de 
medidas de controle e avaliação de sua eficácia; e) Monitoramento da 
exposição aos riscos; f) Registros e divulgação de dados; (ARAÚJO, 2005, 
p.340).  
 

A criação, implementação, acompanhamento e avaliação do PPRA poderá 

ser feita por qualquer pessoa, ou grupo de pessoas, escolhidas pelo empregador, 

que estão capacitadas para executar aquilo que a norma exige. (DIAS; MIRANDA 

2004) 

Como medidas de controle do PPRA estão a identificação com antecedência 

dos possíveis riscos. Constatar na hora do reconhecimento, os riscos evidentes a 

saúde do empregado e assim avaliá-lo quantitativamente em relação ao tempo de 

exposição e verificar se o mesmo não ultrapassa os limites de exposição 

ocupacional. (ARAÚJO 2005) 

                                                             
1SSST: Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho.  
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Porém não basta apenas identificar os riscos ambientais, também é 

necessário conhecer o estado clínico dos empregados para assegurar que ele esteja 

apto para executar seu trabalho.  

Tendo em vista isso o MTE criou a NR 7: 

 
Ela estabelece a obrigatoriedade por parte do empregador, a criação e 
implantação de um Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional 
(PCMSO) a fim de monitorar individualmente todos os trabalhadores que 
estão expostos aos riscos definidos na Norma Regulamentadora 9. 
(ARAÚJO, 2005, p.291). 
 

Para que o PCMSO seja desenvolvido e implantado com eficácia, é 

fundamental que ele tenha como base, os riscos à saúde do trabalhador, sendo 

aqueles previamente identificados no PPRA. (DIAS; MIRANDA 2004). 

Segundo Araújo (2005), com o reconhecimento dos riscos do ambiente de 

trabalho, consegue-se estabelecer exames clínicos e complementares específicos 

que possam fazer a prevenção ou detecção dos danos à saúde do trabalhador e 

quais os critérios que deverão ser seguidos em relação aos resultados obtidos com 

os exames. “Os exames médicos obrigatórios do PCMSO são os de admissão, 

periódico, retorno ao trabalho, mudança de função, demissional e exames 

complementares, dependendo do grau de risco da empresa”. (EVANGELINOS; 

MARCHETTI, 2003, P.44) 

Com o PPRA (NR 9) e o PCMSO (NR 7) implantados, as empresas terão um 

diagnóstico técnico para fornecimento dos Equipamentos de Proteção Individual, 

para que os funcionários realizem suas respectivas atividades, neutralizando ou 

mitigando os riscos à saúde do trabalhador sejam estes por acidentes do trabalho ou 

doenças ocupacionais.  

A norma regulamentadora que estabelece as diretrizes quanto aos 

equipamentos de proteção individual é a número 6, publicada em 08 de junho de 

1978. 

 
Referente ao equipamento de proteção individual e que estabelece: as 
definições legais, forma de proteção, requisitos de comercialização e 
responsabilidades do empregador, empregado, fabricante e importador. 
(ARAÚJO, 2005, p. 259). 
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Segundo o Manual de Legislação Atlas (2010, p. 78-792 apud BRAZ et al, 

2013, não p.), o EPI é todo dispositivo ou produto de uso individual do empregado, 

de fabricação nacional ou estrangeira, que visa proteger a saúde e integridade física 

dos trabalhadores. “O EPI deverá possuir, impreterivelmente, o CA3aprovado pelo 

MTE, e, para isso, precisa ser testado em laboratórios credenciados no Brasil”. 

(ARAÚJO, 2005, P. 261). 

 
6.6.1. Cabe ao empregador quanto ao EPI: a) Adquirir o adequado ao risco 
de cada atividade; b)Exigir seu uso; c)Fornecer o 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. (ARAÚJO, 
2005, p.263). 

 

Conforme o autor supracitado, é de responsabilidade do empregador, 

disponibilizar gratuitamente os equipamentos necessários e aprovados, além de 

adotar medidas de prevenção coletiva que venham a eliminar ou neutralizar os 

riscos que os empregados possam correr durante a atividade que estão realizando. 

Além disso, cabe ao empregador fiscalizar, exigir e treinar os funcionários 

para que utilizem os equipamentos da maneira correta, diminuindo os riscos que 

possa acontecer com o mesmo. 

Para Araújo (2005), o empregador deve realizar o registro de entrega de 

EPI’s aos trabalhadores, podendo utilizar uma ficha de controle que será assinada 

pelo empregado no ato da entrega do EPI, para comprovar que o mesmo recebeu o 

equipamento. Este documento comprova que o empregador cumpriu a legislação, o 

respaldando frente a um possível passivo trabalhista ou fiscalização do MTE. 

 
6.7.1. Cabe ao empregado quanto ao EPI: a) Usar, utilizando-o apenas para 
finalidade a que se destina; b) Responsabilizar-se pela guarda e 
conservação; c) Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne 
impróprio para uso; e, d) Cumprir as determinações do empregador sobre o 
uso adequado. (ARAÚJO, 2005, p.265). 
 

O empregado deve cumprir a norma regulamentadora sobre o item que lhe 

cabe, caso contrário o mesmo está sujeito a medidas administrativas por parte da 

empresa contratante, sendo estas respaldadas pela legislação.  

 

                                                             
2
 ATLAS Manual de Legislação. Segurança e Medicina do Trabalho. São Paulo, p.78-79, 2010. 

3
 CA: Certificado de Aprovação. 
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O empregado deve atender e assinar o “Termo de Responsabilidade”, 
elaborado pelo empregador, documento contido na ficha de controle de 
entrega do EPI, onde reconhece o recebimento e declara suas 
responsabilidades no que diz respeito à guarda e conservação do mesmo. 
(ARAÚJO, 2005, p.265). 
 
 

Segundo Sampaio (1998), os tipos de EPIs utilizados podem variar 

dependendo do tipo de atividade ou de riscos que poderão ameaçar a segurança e a 

saúde do trabalhador e da parte do corpo que se pretende proteger citando como 

exemplo: proteções auditivas; abafadora de ruídos ou proteções auriculares; 

proteções respiratórias: máscaras e filtros; proteções faciais: viseiras e máscaras de 

solda; proteções oculares: óculos de segurança; proteções para membros inferiores 

(pernas e pés): perneiras, botas, calçados de segurança; proteções para membros 

superiores (mão e braços): mangotes e luvas; proteções para o tronco: aventais; 

proteções cranianas: capacetes; proteção contra quedas: cintos de segurança e 

cinturões; proteção contra intempéries: capa impermeável; proteção geral: coletes 

refletivos. 

 O não cumprimento das diretrizes na NR 6 expõe o empregador a passivos 

conforme consta na Norma Regulamentadora 28. Os passivos irão ser calculados 

em relação ao número de empregados, tipo de infração e gravidade da mesma. 

Nos quadros a seguir podem-se observar os valores referentes aos passivos 

que as empresas poderão sofrer em casos de fiscalização pelo MTE, devido ao não 

cumprimento da Norma. 

 

QUADRO 1– VALORES DAS MULTAS REFERENTES A NORMA REGULAMENTADORA 
28.(FISCALIZAÇÃO E PENALIDADE) 
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Fonte:: Ministério do Trabalho e Emprego (1992) 
 
QUADRO 2– PASSIVOS REFERENTES À NORMA REGULAMENTADORA 6. (EQUIPAMENTO DE 
PROTEÇÃO E SEGURANÇA) 

 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (2017) 
 

Além do passivo pelas multas já citadas a não entrega de EPI’s pode 

resultar no pagamento de adicional de insalubridade 40% (quarenta por cento), 20% 

(vinte por cento) e 10% (dez por cento) sobre o valor do salário-mínimo da região 

equivalente, os quais são classificados pelo risco como de grau máximo, médio e 

mínimo pelo qual o empregado pode estar exposto no ambiente de trabalho, 

conforme a NR 15. (ARAÚJO, 2005). 

Para Araújo (2005), insalubridade é quando há algum risco nocivo (químico, 

físico e biológico) para a saúde do trabalhador no ambiente em que realiza suas 

atividades. Para se estabelecer o grau de risco do agente, devem-se conhecer os 
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riscos aos quais os indivíduos estão expostos. A insalubridade pode ser neutralizada 

ou eliminada por meio do uso de EPI’s ou da adequação do ambiente de trabalho, 

caso ocorra essa neutralização não é obrigatório o pagamento do adicional de 

insalubridade na folha salarial do empregado. Lembrando que a insalubridade não é 

um bônus ou um benefício para o empregado, mas sim uma punição ao empregador 

por expor seus funcionários sem uma proteção adequada. 

Como exemplo da perda de uma causa sofrida por uma empresa por não se 

adequar a insalubridade foi divulgado no Tribunal Regional do Trabalho da 

24ª Região TRT-24, no dia 22/07/2011, não paginada, o seguinte:  

 

Insalubridade - NÃO FORNECIMENTO DE EPIs ADEQUADOS E EM 
QUANTIDADE SUFICIENTES PARA NEUTRALIZAR O AGENTE 
INSALUBRE – ADICIONAL DEVIDO. O trabalho prestado em ambiente com 
agentes de risco químico, como poeiras e herbicida, sem que o trabalhador 
faça uso de equipamentos próprios e eficientes para eliminar o risco, deve 
ser considerado insalubre. Recurso não provido por unanimidade. 
 

A sentença demonstra que as empresas que não se preocuparem com seus 

funcionários, não agindo de forma proativa e adequando-se com aquilo que as 

normas exigem, não terão elementos para defesa frente a passivos trabalhistas, 

expondo a empresa e seus prepostos a duras penas, podendo estas ocorrer na 

esfera civil pela reparação de danos e na esfera criminal no caso de acidentes com 

lesões graves ou óbitos. 

A partir do exposto, fez-se uma pesquisa quali-quantitativa, com natureza 

básica, ou seja, houve uma coleta de dados e posteriormente um estudo do que 

acarretaram esses resultados. Foi realizada nas dependências da Oficina Mecânica 

Alpha, situada no município de Palotina-PR por meio da observação da rotina de 

trabalho que compreende o cotidiano do quadro funcional, sendo esta avaliada a 

partir de checklist, comparando a demanda de atendimento das diretrizes legais do 

MTE com as práticas de trabalho observadas.  

Foi realizado ainda o levantamento de dados documentais preexistentes 

sobre o tema abordado, entrevista com questões pré-estruturadas com o proprietário 

da mecânica, durante o período de quatro meses.  

Na entrevista aplicada ao proprietário foi constatado que a empresa possui o 

PPRA (Programa de Prevenção a Riscos Ambientais) formalmente descrito, porém o 

mesmo não foi implantado. Em relação aos exames de saúde ocupacional 
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(admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função e demissional) a 

empresa realiza somente o admissional e demissional, a mesma não possui o 

PCMSO formalmente implantado, fato este que inutiliza os exames atualmente 

realizados. 

Durante a entrevista com o proprietário questionou-se sobre a entrega de 

equipamentos de proteção individual. Este relatou que fornece gratuitamente aos 

seus funcionários, mas não é realizado um treinamento para utilização, apenas 

algumas instruções básicas repassadas pelo próprio proprietário. Também não 

existe uma documentação formal de registro de entrega dos EPIs de uso individual e 

coletivo. O monitoramento e controle da utilização dos equipamentos são realizados 

informalmente pelo responsável da oficina com base em sua experiência adquirida 

durante os anos. 

O Gráfico 1 demonstra o resultado do checklist aplicado na empresa em 

relação ao atendimento NR 6: 

 

 

GRÁFICO 1 – ANÁLISE DO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA NR 6 
PELA OFICINA MECÂNICA ALPHA 
Fonte: Os autores (2018) 

 

Como demonstrado no gráfico 1, 42% dos itens não são atendidos, os quais 

seguem abaixo relacionados na tabela 3: 

 

QUADRO 3 – ITENS NÃO ATENDIDOS E O RESPECTIVO VALOR DE SUAS MULTAS 

Item da NR 6 Item não atendido em checklist Valor multa 

6.2 - Os EPIs apresentam os caracteres bem visíveis, como nome 
comercial do fabricante e o número do CA. 
- O CA tem validade de 5 anos. 
- CA vencido. 

 
 
R$: 11.168,00 

 

6.6.1 a - EPI contra queda de diferença de nível.  
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- EPI que visem a proteção respiratória para exposições 
ambientais com os limites estabelecidos na NR-15. 
- EPIs que visem a proteção do corpo inteiro. 

 
R$: 8.364,00 

 

6.6.1 c - O EPI possui CA expedida pelo TEM R$: 11.168,00 

6.6.1.d - Empregado informa sobre a situação que torne o EPI 
impróprio para o uso. 
- O empregado está ciente de sua responsabilidade sobre a 
guarda e conservação do EPI 
- O empregado é treinado sobre o uso adequado do EPI. 

 
R$: 8.364,00 

6.6.1 h - O empregador possui registro de entrega de EPI.  
R$: 5.572,00 

 TOTAL DO PASSIVO: R$: 44.636,00 

FONTE: Os autores (2018) 

Após o levantamento dos passivos existentes na empresa pelo não 

cumprimento da NR 6, foi desenvolvido um plano de ação para a correção dos itens 

não atendidos.  

 

QUADRO 4 – PLANO DE AÇÃO 

O quê? Por quê? Onde? Quando? Quem? Como? 

Implementar as 
ações contidas 
no PPRA. 

Para atender a 
NR 9. 

Na 
empresa. 

Janeiro/19. Proprietário
. 

Contratar mão-de-obra 
técnica capacitada 
para implementar as 
ações contidas no 
plano de ação do 
PPRA. 

Elaborar e 
implementar 
PCMSO. 

Para atender a 
NR 7. 

Na 
empresa. 

Janeiro/19. Proprietário
. 

Contratar profissional 
capacitado para 
elaboração e 
implementação do 
Programa Médico de 
Saúde Ocupacional. 

Realizar 
inventário 
quanto aos EPIs 
fornecidos ao 
quadro 
funcional. 

Para atender o 
item 6.2, 
6.6.1a e 6.6.1c 
da NR 6. 

Na 
empresa. 

Janeiro/19. Proprietário
. 

Avaliar os EPIs 
demandados no PPRA 
da empresa realizando 
um inventário quanto 
ao atendimento do 
item 6.2, 6.6.1a e 
6.6.1c da NR 6, 
eliminando os EPIs 
inadequados e 
adquirindo novos EPIs, 
em consonância com a 
legislação. 

Realizar a 
capacitação do 
quadro funcional 
quanto a 
utilização, 
guarda e 
conservação de 
EPIs. 

Para atender o 
item 6.6.1.d da 
NR 6. 

Na 
empresa. 

Fevereiro/1
9. 

Proprietário
. 

Contratando um 
profissional 
especializado na área 
de segurança do 
trabalho, o qual irá 
ministrar treinamentos 
para os funcionários 
sobre EPIs, realizando 
o registro formal do 
processo de 
capacitação. 
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Implementar um 
sistema de 
controle de 
entrega de 
EPIs. 

Para atender o 
item 6.6.1.h da 
NR 6. 

Na 
empresa. 

Fevereiro/1
9. 

Proprietário
. 

Desenvolvendo uma 
ficha de EPIs 
constando o nome e 
CPF do funcionário, a 
data da entrega, a 
descrição do EPI 
entregue, CA, data de 
devolução e assinatura 
do funcionário.  

Fonte: Os autores (2018) 
 

Caso a empresa venha a aderir às propostas indicadas irá evitar passivos 

legais quanto a possíveis multas pelo MTE, neutralização ou mitigação de riscos de 

acidente, bem como reduzir o risco de passivos trabalhista por insalubridade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a situação da Oficina 

Mecânica Alpha em relação ao cumprimento da NR 6. Os cuidados com a saúde do 

trabalhador são um ponto de suma importância para as organizações atualmente. E 

os proprietários de empresas que não estiverem atentos a isso, estarão expostos a 

passivos, além de sujeitar seus funcionários a riscos ocupacionais. 

A partir das ferramentas utilizadas no artigo, obteve-se como resultado o não 

cumprimento de alguns itens que a norma exige, por isso demonstrando que a 

empresa está sujeita a sofrer passivos em uma eventual fiscalização. 

Por meio da ferramenta 5W1H, desenvolveu-se um plano de ação que visou 

atender todas as demandas as quais a empresa não está cumprindo, apresentando 

sugestões para a regularização da empresa perante os itens não atendidos da NR 6. 

Por meio dela a empresa poderá atualizar e implementar o PPRA, assim como 

realizar todos os exames necessários para o PCMSO. Poderá ainda fazer um 

inventário para constatação da validade dos EPIs, descartando os que forem 

impróprios e adquirindo novos equipamentos, desenvolverá uma ficha de controle e 

entrega dos EPIs para os funcionários, além de capacitar seus funcionários para que 

estejam aptos a utilizar os EPIs corretamente e de forma segura. 

Caso o proprietário opte por seguir o plano de ação proposto agirá de forma 

proativa, se adequando às leis, evitando danos à saúde de seus funcionários e 

também passivos em uma possível fiscalização.  
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