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INTRODUÇÃO

A Higiene do Trabalho é uma ciência que tem como propósito estudar e manter a salubridade dos ambientes de trabalho através da

identificação, avaliação e controle dos agentes ambientais existentes, quer sejam agentes físicos, químicos ou biológicos.

As avaliações quantitativas e qualitativas desses agentes são feitas através de métodos padronizados de acordo com a legislação

vigente (Normas Regulamentadoras do MTb e Normas de Higiene Ocupacional editadas pela FUNDACENTRO), para que sejam

determinadas as concentrações ou intensidade dos agentes existentes nos postos de trabalho, visando caracterizar a exposição

dos trabalhadores.

Neste levantamento avaliaram-se os agentes existentes em cada posto de trabalho da Empresa, considerando as atividades de

cada trabalhador, para que fossem determinadas em função da legislação trabalhista, suas condições de trabalho em atividades

insalubres e/ou perigosas com direito a percepção dos respectivos adicionais. 

Serão apresentadas, quando necessário, formas de neutralização ou redução a níveis aceitáveis de tais agentes.

Através deste trabalho, a direção da Empresa poderá subsidiar decisões administrativas, de forma a proporcionar melhoria no

ambiente de trabalho, fator preponderante para a manutenção da saúde e integridade física de seus empregados, e consequente

incremento dos índices de produtividade.
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CONCEITOS BÁSICOS DE RISCOS AMBIENTAIS

No Brasil  a  matéria  sobre  Segurança  e Saúde  do Trabalho  é  tratada  legalmente  nas  Normas Regulamentadoras  que  foram

aprovadas pela Portaria 3214/78 do MTb; sendo esta a única legislação brasileira que define os riscos ambientais no âmbito laboral,

assim como a forma de caracterizá-los e controlá-los.

Especificamente a Norma Regulamentadora nº 15 trata de atividades ou operações insalubres caracterizando os agentes físicos,

químicos e/ou biológicos que propiciam ao trabalhador o direito ao recebimento do adicional de insalubridade.

A Norma  Regulamentadora  nº  16  trata  das  atividades  e  operações  consideradas  perigosas,  proporcionando  aqueles  que  a

executam, operem ou exerçam atividade em área de risco lá determinada, o direito ao percebimento do adicional de periculosidade.

Quanto à redução de tempo de contribuição ao sistema previdenciário (INSS), visando a aposentadoria especial é tratada na Lei

8213/91 e no Decreto 3048/99 com suas atualizações.

Neste trabalho utilizamos o Anexo IV do Decreto 3048/99 com as atualizações até esta data, onde estão definidos quais são os

agentes considerados insalubres para que o segurado obtenha o beneficio da redução do tempo de contribuição ao INSS para sua

aposentadoria (aposentadoria especial).

A conceituação dos agentes perniciosos ao ambiente de trabalho – agentes insalubres e/ou perigosos, e sua identificação é uma

atividade precipuamente técnica atribuída aos profissionais devidamente habilitados.

O reconhecimento dos efeitos legais divergem para cada uma das áreas: a trabalhista e a previdenciária.

Na  área trabalhista, a caracterização de atividade insalubre tem dois vieses, o primeiro caracteriza a atividade tecnicamente e

aponta como insalubre ou não, a segunda é a sua caracterização como atividade insalubre para fins de pagamento do adicional de

insalubridade mencionado na Lei, neste caso, une-se técnica e informação legal (rol de agentes considerados insalubres editado

pelo MTb, com finalidade de pagamento do adicional de insalubridade, entenda-se: Norma Regulamentadora     nº 15 aprovada pela

Portaria 3214/78).

A edição da Portaria 3214/78 pelo MTb, foi autorizada pela Lei 6514/77, quando modifica o Capitulo V do Titulo II da Consolidação

das Leis do Trabalho (especialmente arts, 155, 190 e 200). 

Depreendemos então, que a atividade pode ser maléfica (insalubre) ao trabalhador e ele não terá direto a recebimento do adicional

de que trata a Lei se esta atividade ou operação não estiver contida no rol de atividades determinado pelo MTb (listagem na qual o

MTb define as atividades que terão direito ao recebimento deste adicional),  assim como o “quantum” será esse direito – grau

mínimo, médio ou máximo.
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Da mesma forma na  área previdenciária, quando se busca enquadrar determinada atividade no rol  de atividades editado pela

Previdência Social (Anexo IV do Decreto 3048/99) que proporciona ao segurado a diminuição do número de contribuição ao INSS,

visando a obtenção precoce de sua aposentadoria (aposentadoria especial).

Portanto, é possível que uma determinada atividade seja reconhecida pela legislação trabalhista como atividade insalubre, ter o

direito ao recebimento do respectivo adicional e não ter este mesmo reconhecimento pela legislação previdenciária como atividade

detentora do beneficio de redução do tempo de contribuição para o segurado obter a aposentadoria e vice-versa.

Por exemplo, a exposição ao agente umidade sem a devida proteção (EPI) enseja ao trabalhador o direito a percepção do adicional

de insalubridade que trata o Anexo 10 da NR 15 – legislação trabalhista. Entretanto, por não estar contido no Anexo IV do Decreto

3048/99 – legislação previdenciária, não proporciona a este mesmo trabalhador (segurado) a redução de tempo de contribuição

para aposentadoria.

Todas as atividades consideradas perigosas pela legislação trabalhista não obtém cobertura legal na legislação previdenciária para

a redução de tempo de contribuição para a aposentadoria. 

De forma geral, são considerados riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos que, em função de sua natureza,

concentração ou intensidade e tempo de exposição, forem capazes de causar algum dano à saúde do trabalhador. 

Agentes  físicos:  São  formas  de  energia  a  que  possam estar  expostos  trabalhadores,  tais  como ruído,  vibrações,  pressões

anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem como o infrassom e ultrassom.

Agentes químicos:  São as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas

formas de poeiras, fumos, névoa, neblinas, gases e vapores, ou que, pela natureza da  atividade de exposição, possam ter contato

ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão.

Agentes biológicos: São bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros. 

Estas definições estão descrita nos itens 9.1.5, 9.1.5.1, 9.1.5.2 e 9.1.5.3 da Norma Regulamentadora nº 9 aprovada pela Portaria

3214/78 do MTb e alterações posteriores são comuns as duas legislações.

As concentrações máximas permitidas no ambiente de trabalho para estes agentes, denominados Limites de Tolerância, estão

definidos nos Anexos da Norma Regulamentadora nº 15, única legislação aplicável para caracterização de atividade insalubre.

A legislação previdenciária quando entende o mesmo agente insalubre que a legislação trabalhista, adota os mesmos Limites de

Tolerância definidos na NR 15.

Os Anexos da Norma Regulamentadora nº 16 e o artigo 193 da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho definem as atividades ou

operações que proporcionam ao trabalhador o direito a percepção do adicional de periculosidade.
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Para a finalidade deste trabalho, os agentes ambientais presentes no ambiente de trabalho somente serão entendidos e tratados

como risco quando estiverem presentes nas atividades dos trabalhadores estudados de forma que o contato,  a operação ou

atividade desenvolvida o exponha de forma tal que possa haver algum dano a sua saúde.

A CLT em seu art. 189, define:

Art. 189 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza,
condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima
dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de
exposição aos seus efeitos

Para os agentes físicos e químicos constantes nos:

Anexo 1 – ruido; Anexo 2 – ruído de impacto; Anexo 8 – vibrações; Anexo 11 – agentes químicos (quantitativo) e  Anexo 12 –

poeiras, da Norma Regulamentadora nº 15, somente serão considerados risco ocupacional quando o valor mensurado de suas

concentrações ou intensidade estiver acima do Nível de Ação, (conforme definido no item 9.3.6 da Norma Regulamentadora nº 9) e

ao direito  a  percepção  do  adicional  de insalubridade,  se  este  valor  ultrapassar  o  limite  de  tolerância  e  a  exposição  não  for

minimizada ou neutralizada através de uso de EPIs. 

Os agentes físicos constantes nos:

Anexo 3 – calor; Anexo 5 – radiações ionizantes e Anexo 6 – ar comprimido, da Norma Regulamentadora nº 15, somente serão

considerados risco ocupacional quando o valor mensurado estiver acima do Limite de Tolerância e terá direito a percepção do

adicional de insalubridade, se a exposição não for minimizada ou neutralizada através de uso de EPIs. 

Para os outros agentes físicos, químicos e biológicos definidos nos:

Anexo 7 – radiações não ionizantes; Anexo 9 – frio; Anexo 10 – umidade; Anexo 13 – agentes químicos(qualitativo) e Anexo 14 –

biológicos, da Norma Regulamentadora nº15, serão caracterizadas atividades ou operações insalubres a partir da constatação de

sua presença, através da inspeção técnica no local de trabalho e a exposição não for minimizada ou neutralizada através de uso de

EPIs. 

Em resumo, serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que se desenvolvem: 

 – Acima dos limites de tolerância previstos nos Anexos n.º 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12;

 – Nas atividades mencionadas nos Anexos n.º 6, 7, 8, 9, 10, 13 e 14; comprovadas através de laudo de inspeção do local de

trabalho.

Caracterizada a atividade ou operação insalubre, o grau de insalubridade está definido na tabela abaixo que foi extraída do corpo

da NR 15.

No caso de caracterização de atividade perigosa, o agente deverá, obrigatoriamente, estar inscrito em um dos anexos da NR 16 e,

neste caso, o adicional devido será de 30 % (trinta por cento) calculado sobre o salário de cada trabalhador.
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GRAUS DE INSALUBRIDADE

Anexo Atividades ou operações que exponham o trabalhador Grau

01
Níveis  de  ruído  contínuo ou  intermitente  superiores  aos  limites  de  tolerância
fixados no Quadro constante do Anexo 1 e no item 6 do mesmo Anexo.

MÉDIO

02
Níveis de ruído de impacto superiores aos limites de tolerância fixados nos itens
2 e 3 do Anexo 2.

MÉDIO

03
Exposição ao calor com valores de IBUTG, superiores aos limites de tolerância
fixados nos Quadros 1 e 2.

MÉDIO

04 4 (Revogado pela Portaria MTb n.º 3.751, de 23 de novembro de 1990) - -

05
Níveis  de  radiações  ionizantes  com  radioatividade  superior  aos  limites  de
tolerância fixados neste Anexo.

MÁXIMO

06 Ar comprimido. MÁXIMO

07
Radiações  não-ionizantes  consideradas  insalubres  em decorrência  de  inspeção
realizada no local de trabalho.

MÉDIO

08
Vibrações consideradas insalubres em decorrência de inspeção realizada no local
de trabalho.

MÉDIO

09
Frio  considerado  insalubre  em decorrência  de  inspeção  realizada  no  local  de
trabalho.

MÉDIO

10
Umidade considerada insalubre em decorrência de inspeção realizada no local de
trabalho.

MÉDIO

11
Agentes químicos cujas concentrações sejam superiores aos limites de tolerância
fixados no Quadro 1.

MÍNIMO, MÉDIO
OU MÁXIMO

12
Poeiras minerais cujas concentrações sejam superiores aos limites de tolerância
fixados neste Anexo.

MÁXIMO

13
Atividades ou operações, envolvendo agentes químicos, consideradas insalubres
em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho.

MÍNIMO, MÉDIO
OU MÁXIMO

14 Agentes biológicos.
MÉDIO OU
MÁXIMO

De acordo com a Lei e os preceitos da Higiene Ocupacional, a empresa não deve simplesmente pagar o adicional de insalubridade

e sim envidar esforços para tornar o ambiente de trabalho hígido para que o trabalhador possa usufruir de um ambiente limpo,

agradável e isento de agentes agressores a sua saúde.

Somente no caso da impossibilidade de se obter um ambiente de trabalho hígido, ou enquanto estão sendo providenciadas as

soluções técnicas que o tornem isento de agentes insalutíferos, é admitido o pagamento do adicional.

Atentar que assim que forem tomadas as providências para neutralizar ou minimizar o agente de risco de forma a não prejudicar a

saúde do trabalhador (o uso de EPI é uma forma de neutralizar ou minimizar o efeito do agente), o adicional deve deixar de ser

pago.

Conforme previsto no art 194 da CLT:

Art. 194 – O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará
com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física, nos termos desta Seção e das normas
expedidas pelo Ministério do Trabalho.

Adicional de insalubridade não pode ser visto como prêmio a ser pago ao trabalhador, e sim como uma penalidade imposta à

empresa por expor seus trabalhadores a situações que comprometam sua saúde.
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

INSALUBRIDADE

Norma Regulamentadora NR-15 aprovada pela Portaria n° 3.214, de 08/07/1978 e alterações posteriores.

Lei 7394/85 e ADPF 151 de fevereiro de 2011 do TST

PERICULOSIDADE

Norma Regulamentadora NR-16 aprovada pela Portaria n° 3.214, de 08/07/1978 e alterações posteriores.

APOSENTADORIA ESPECIAL

Instrução Normativa n° 77 do INSS, de 21 de janeiro de 2015.

Decreto n° 4.882, de 18 de novembro de 2003.

Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999.

Lei n° 9732, de 11 de dezembro de 1998.

- Art.68 (Decreto 3.048/99):
“A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à
saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, consta do
Anexo IV.
...

§ 2º A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário
denominado  perfil  profissiográfico  previdenciário  na  forma  estabelecida  pelo  Instituto  Nacional  do
Seguro  Social,  emitido  pela  Empresa  ou  seu  preposto,  com  base  em  laudo  técnico  de  condições
ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

§ 3º Do laudo técnico referido no § 2º deverá constar informação sobre a existência de tecnologia de
proteção coletiva, de medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho, ou de tecnologia
de proteção individual, que elimine, minimize ou controle a exposição a agentes nocivos aos limites de
tolerância, respeitado o estabelecido na legislação trabalhista."
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OBJETIVO DO LAUDO

Estes laudos técnicos tem por objetivo atender:

a) Atender ao disposto no art. 195 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT;

b) Atender ao disposto na Portaria n° 3.214, de 08 de julho de 1978, em especial as Normas Regulamentadoras 15 e 16;

c) Atender ao disposto na Portaria MPAS n° 5.404, de 02 de julho de 1999;

d) Atender ao 2º Parágrafo do Artigo 68 do Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999;

e) Atender ao 1° Parágrafo do Artigo 58 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991;

f) Atender a IN 77 de 21/01/2015 do INSS;

g) Atender a Lei 7394/85 e ADPF 151 de fevereiro/2011 do TST;

h) Atender as legislações municipais sobre Saúde e Segurança 

FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS LAUDOS TÉCNICOS

Os laudos são apresentados por Secretarias e dentro de cada Secretaria por Departamentos e Divisões.

Foram agrupados, dentro de cada Divisão ou mesmo Departamento os cargos com exposição semelhante a agentes ocupacionais. 

Necessário se faz informar, que o pagamento de adicional de insalubridade somente deve ser realizado enquanto o funcionário

estiver realizando o trabalho insalubre. Cessando as causas que propiciem o direito ao pagamento do respectivo adicional, este

deverá ser suspenso.

Conforme prevê a legislação não existe “direito adquirido” para o recebimento destes adicionais, visto que, eles são fruto de

situação vivenciada pelo funcionário ao expor-se a agentes insalutíferos ou perigosos. 

A CLT em se artigo 194, conclui:

Art.194 - O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a
eliminação do risco à sua saúde ou integridade física, nos termos desta Seção e das normas expedidas
pelo Ministério do Trabalho. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Havendo o desempenho da atividade insalubre e/ou perigosa pelo funcionário sem o uso da devida proteção, e esta atividade está

caracterizada como atividade insalubre e/ou perigosa, existe o direito à percepção do referido adicional. Cessando o desempenho

desta atividade específica, ou seu desenvolvimento  em área de risco, modificando o ambiente ou a forma do trabalho, ou ainda o

uso de proteção (EPI) cessa também o direito de receber o adicional.
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Outro fator de importância, diz respeito ao “desvio de função”, caso exista funcionário exercendo atividade distinta do cargo que

ocupa, para que haja direito ao recebimento do adicional que a atividade lhe proporciona, será necessária uma nova avaliação

específica para o caso, e o fato deverá estar registrado no órgão de controle de pessoal da Empresa.

Atentar também para o tipo de vínculo empregatício dos funcionários; se estiverem sob o regime da CLT (Consolidação das Leis do

Trabalho) as caracterizações e valores dos adicionais de insalubridade são:

Grau mínimo – 10% (dez por cento) sobre o salário-mínimo;

Grau médio – 20% (vinte por cento) sobre o salário-mínimo;

Grau máximo – 40%(quarenta por cento) sobre o salário-mínimo. 

O adicional de periculosidade incide sobre o salário do empregado, no percentual de 30% (trinta por cento).

No caso dos servidores da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, o adicional deverá ser calculado em conformidade com a previsão

legal – Lei Municipal.
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NOTAS EXPLICATIVAS

1. Os  agentes  biológicos  (vírus,  fungos,  bactérias,  etc.)  existem  e  coabitam  nosso  dia  a  dia  de  forma  indiscriminada.  Os

trabalhadores da área da saúde, naturalmente estão expostos de forma mais intensa a esses agentes.

O fato de trabalhar com pessoas doentes não quer dizer, que todas as patologias são patologias que gerem contaminação. 

É obrigação do empregador proteger o trabalhador de qualquer risco ocupacional a que possa estar exposto.

O fato de pagar o adicional de insalubridade não é a atitude correta, correto sim, é a atitude do empregador em promover um

ambiente hígido para o trabalhador.

É preciso estar atento a dois fatores:

a) Não  são  todas  as  exposições  a  agentes  insalubres  que  propiciam o  direito  a  percepção  do  adicional  de

insalubridade,

b) Para  ter  direito  a  receber  o  adicional  de insalubridade  é condição  imprescindível  que  o trabalhador  esteja

exposto  ao agente insalubre inscrito  no rol  de agentes insalubres editado pelo MTb, isto é,  estar  entre  os

agentes descritos na Norma Regulamentadora nº 15  -  E  -  não estar utilizando algum tipo de proteção (EPI ou

EPC) que neutralize ou reduza a níveis abaixo do Limite de Tolerância do agente. 

c) Toda exposição a agentes insalubres pode – e deve – ser neutralizada ou reduzida a níveis inferiores aos

Limites de Tolerância preconizados nas normas técnicas.

Portanto, por meio de ações relativas à proteção do trabalhador, tomadas pelo empregador, protegendo-o de forma adequada,

o adicional não deverá ser pago. 

O direito ao recebimento do adicional de insalubridade de que trata o Anexo 14 da Nr15, é somente por contato, (Insalubridade

de grau máximo: Trabalho ou operações, em contato permanente com...., Insalubridade de grau médio: Trabalhos e

operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em.....) não contempla,

portanto,  a  possibilidade  de  contaminação  pelo  ar,  exceto  no  caso  de  contato  com  pacientes  portadores  de  doenças

infectocontagiosas: tuberculose, já que as outras duas listadas: carbunculose e brucelose a transmissão se dá por contato direto

com pacientes, e no último com os animais infectados.

A Norma Regulamentadora que trata de Equipamento de Proteção Individual, é bastante clara quanto a proteção contra agentes

biológicos propiciado pela utilização de luvas (Luvas de proteção contra agentes biológicos), mencionado no item F1 subitem “e” da

NR 6.
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O uso destes EPIs impede o contato com o agente biológico e afasta a necessidade de pagamento do adicional de insalubridade.

O Ministério da Saúde publicou em 2006 “Classificação de Riscos dos Agentes Biológicos”, neste documento podemos constatar

que existem 4 classificações para os Riscos Biológicos:

“• Classe de risco 1 (baixo risco individual e para a coletividade):

inclui os agentes biológicos conhecidos por não causarem doenças em pessoas ou animais

adultos sadios. Exemplo: Lactobacillus sp.

• Classe de risco 2 (moderado risco individual e limitado risco para a comunidade): 

inclui os agentes biológicos que provocam infecções no homem ou nos animais, cujo potencial

de propagação na comunidade e de disseminação no meio ambiente é limitado, e para os

quais existem medidas terapêuticas e profiláticas eficazes. Exemplo: Schistosoma mansoni.

• Classe de risco 3 (alto risco individual e moderado risco para a comunidade): 

inclui os agentes biológicos que possuem capacidade de transmissão por via respiratória e

que causam patologias  humanas  ou animais,  potencialmente letais,  para as  quais  existem

usualmente medidas de tratamento e/ou de prevenção. Representam risco se disseminados na

comunidade e no meio ambiente, podendo se propagar de pessoa a pessoa. Exemplo: Bacillus

anthracis.

• Classe de risco 4 (alto risco individual e para a comunidade):

inclui os agentes biológicos com grande poder de transmissibilidade por via respiratória ou de

transmissão desconhecida. Até o momento não há nenhuma medida profilática ou terapêutica

eficaz contra infecções ocasionadas por estes. Causam doenças humanas e animais de alta

gravidade, com alta capacidade de disseminação na comunidade e no meio ambiente. Esta

classe inclui principalmente os vírus. Exemplo: Vírus Ebola.

• Classe de risco especial (alto risco de causar doença animal grave e de disseminação no

meio ambiente):

inclui agentes biológicos de doença animal não existentes no País e que, embora não sejam

obrigatoriamente  patógenos  de  importância  para  o  homem,  podem  gerar  graves  perdas

econômicas e/ou na produção de alimentos.

Os agentes bacterianos, parasitas, fungos, vírus, comumente encontrados em hospitais, postos de saúde, consultórios médicos e

dentários, estão classificados como CLASSE 2 e não oferecem risco ao trabalhador de forma a exigir medidas de segurança acima

do convencional (higienização das mãos e uso de EPI).

Os eventuais agentes biológicos de maior virulência, são encontrados em situações especiais como por exemplo o “ Mycobacterium

tuberculosis” (tuberculose) que está classificado na classe 3, e é tratado nos hospitais com o isolamento do paciente e precauções

adicionais para os trabalhadores que necessitem entrar em contato com este paciente.
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Em todos os casos, as precauções tomadas (obrigatoriedade do uso de EPI e higiene anti e pós contato) eliminam a necessidade

do pagamento do adicional.

Por ser a tuberculose uma doença infecciosa e contagiosa que se propaga pelo ar por meio de gotículas, contendo os bacilos de

Koch expelidos por um doente ao tossir, espirrar ou falar em voz alta, e que, ao serem inalados por pessoas sadias provocam a

infecção  tuberculosa  e  o  risco  de  desenvolver  a  doença,  a  população  de  risco  deve  ser  identificada  e  a  procura  de  casos

obrigatória.

Forma de transmissão: inalação do bacilo; 

Prevenção: uso de máscara tipo PFF2 (N-95) por aquele que terão contato com os pacientes portadores de tuberculose;

 
Importante deixar bastante claro que a exposição ao risco biológico (que é balizado pelas NR9 e NR32) é um fato. E outro fato,

completamente  diferente,  é  o  contato  permanente  com  paciente  (explicitado  no  Anexo  14  da  NR15)  que  enseja  o  direito  a

percepção do adicional de insalubridade, caso não exista barreiras (uso de EPI, por exemplo)

2. Outro detalhe que se faz necessário deixar claro é a possibilidade de acidente na execução de qualquer atividade, inclusive a

laboral. 

Acidentes podem acontecer e devem ser evitados e tratados como tal. Existem técnicas para a prevenção de acidentes que as

empresas devem seguir. 

O  adicional  de  insalubridade não  contempla  a  possibilidade  de  acidente e  sim  contempla  a  exposição  do  trabalhador

executando tarefas de forma habitual e permanente (cotidiana), sem o uso de proteção adequada. 

O fato de haver a possibilidade do trabalhador de sofrer acidente no ambiente laboral não implica no direito ao recebimento do

adicional de insalubridade, pois não há cobertura legal para esse fato.

O  direito  ao  recebimento  de  adicionais,  segundo  as  Normas  do  MTb,  quer  de  insalubridade  quer  de  periculosidade,  é  uma

prerrogativa legal, aliada a constatação técnica da existência do agente no ambiente de trabalho e/ou atividade e  é condenada

pelos prevencionistas, visto que não protege a saúde do trabalhador (seu principal foco) e tampouco auxilia de alguma forma a

higidez do ambiente de trabalho.

A empresa somente deverá pagar o adicional  de insalubridade ou periculosidade, em atividade devidamente atestada através

emissão de Laudo emitido por profissional qualificado – Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Medico do Trabalho e que o

agente não pode ser minimizado ou neutralizado através do uso de EPIs ou EPCs.

3. A Justiça  do  Trabalho  reconhece  que  a  utilização  de  aparelhos  protetores  –  EPIs,  elide  o  pagamento  dos  adicionais  de
insalubridade, conforme podemos verificar no Enunciado nº 80 – do Tribunal Superior do Trabalho, que corrobora com art. 191
inciso II, da Lei 6514/77 e item 15.4.1 sub item “b” da Norma Regulamentadora nº 15:
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TST Enunciado nº 80 – RA 69/1978, DJ 26.09.1978 – Mantida – Res. 121/2003, DJ 19,
20 e 21.11.2003

Eliminação da Insalubridade – Aparelhos Protetores – Adicional de Insalubridade

A eliminação da insalubridade, pelo fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo
órgão competente do Poder Executivo, exclui a percepção do adicional respectivo.

4. O Tribunal Superior do Trabalho editou a Súmula nº 448, com a seguinte redação:

SUMULA Nº  448  – ATIVIDADE  INSALUBRE.  CARACTERIZAÇÃO.  PREVISÃO  NA

NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Nº 3.214/78. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS.

I  – Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial  para que o
empregado  tenha  direito  ao  respectivo  adicional,  sendo  necessária  a  classificação  da
atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho.

II  –  A  higienização  de  instalações  sanitárias  de  uso  público  ou  coletivo  de  grande
circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e
escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo
o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTb nº 3.214/78 quanto à coleta e
industrialização de lixo urbano.

Desta forma, após a publicação da Sumula 448 do TST, a atividade de higienização de instalações sanitárias (banheiros) de uso

público ou coletivo  de grande circulação e a respectiva coleta  do lixo  destes banheiros,  ficou  legalmente caracterizada como

atividade insalubre em grau máximo ensejando ao trabalhador o direito ao percebimento do adicional de insalubridade.

Porem, da mesma forma que o tratamento dado aos outros agentes que causam a insalubridade, o uso de EPI, a descaracteriza.

Abaixo transcrevo algumas decisões dos Tribunais onde a aplicação da Sumula 448 é realizada e a caracterização de atividade

insalubre é feita pela não comprovação do uso de EPI. 

A troca de fraldas e higienização de crianças em creches e escolas não enseja a caracterização de atividade insalubre, pois não

existe a cobertura legal desta atividade no rol de atividades insalubres editado pelo MTb.

TRT-3 – RECURSO ORDIN  Á  RIO TRABALHISTA RO 01535201402203002 0001535-  

98.2014.5.03.0022 (TRT-3)

Data de publicação: 06/11/2015
Ementa: LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM BANHEIROS. APLICAÇÃO DA SÚMULA
448 DO C. TST. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INDEVIDO. A limpeza de banheiros
coletivos de acesso restrito, bem como a respectiva coleta de lixo  ,   sem a demonstração da  
existência  de  grande  circulação  de  pessoas,  não  pode  ser  considerada  atividade
insalubre, ainda que constatada por laudo pericial, porque não se encontra classificada
na portaria do Ministério do Trabalho. Com efeito, a prestação de serviços de limpeza,
ainda  que  envolva  manuseio  de  lixo  gerado  em  banheiros,  não  se  confunde  com  as
hipóteses de recolhimento de lixo urbano (coleta e industrialização), limpeza de esgotos ou
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de contato direto e habitual com agentes químicos, de maneira a ensejar o enquadramento
da atividade como insalubre, na forma estabelecida no Anexo 14 da NR-15 da Portaria
3.214 do MTb (aplicação da Súmula 448 do C. TST).

TRT-2  –  RECURSO  ORDINÁRIO  RO  00008283420125020021  SP
00008283420125020021 A28 (TRT-2)

Data de publicação: 12/08/2015
Ementa:  INSALUBRIDADE.  Não  caracterizada.  Limpeza  em  escritórios,  incluindo
sanitários. Aplicação da Súmula 448 do C. TST. Laudo pericial não merece acolhimento.
Sentença reformada.

TRT-2  –  RECURSO  ORDINÁRIO  RO  00016687920125020074  SP
00016687920125020074 A28 (TRT-2)

Data de publicação: 10/09/2015
Ementa:  Adicional de insalubridade. Instalações sanitárias de uso público. É devido o
pagamento de adicional de insalubridade nas atividades de higienização de instalações
sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo.
Aplicação da Súmula 448 do TST.

TRT-2  –  RECURSO  ORDINÁRIO  RO  00021714620125020383  SP
00021714620125020383 A28 (TRT-2)

Data de publicação: 04/03/2015
Ementa: Adicional de insalubridade. Instalações sanitárias de uso público. É devido o
pagamento de adicional de insalubridade nas atividades de higienização de instalações
sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo.
Aplicação da Súmula 448 do TST.

TST – RECURSO DE REVISTA RR 15134220105040381 (TST)

Data de publicação: 06/03/2015
Ementa: RECURSO DE REVISTA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - TRABALHO
REALIZADO EM CRECHE - TROCA DE FRALDAS E HIGIENIZAÇÃO DE CRIANÇAS -
IMPOSSIBILIDADE –  APLICAÇÃO  DA  SÚMULA Nº  448,  I,  DO TST. Nos termos do
item  I  da  Súmula  nº  448  desta  Corte,  para  efeito  de  percepção  do  adicional  de
insalubridade, é imprescindível a classificação da atividade insalubre na relação oficial
elaborada pelo  Ministério  do  Trabalho,  não  bastando constatação  por  laudo pericial.
Nesse  contexto,  o  adicional  de  insalubridade não  é  devido  quando  o  trabalho  é
desenvolvido em creches e consiste na higienização das crianças, bem como na troca das
fraldas, pois tal atividade não se equipara àquelas que expõem o trabalhador a contato
permanente com lixo urbano, na forma do Anexo 14 da NR 15 da Portaria nº 3.214/78 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Precedentes. Recurso de revista não conhecido.

TRT-2  –  RECURSO  ORDINÁRIO  RO  00002128520135020001  SP
00002128520135020001 A28 (TRT-2)

Data de publicação: 12/09/2014

Ementa: Adicional de insalubridade. Limpeza de vasos sanitários, lavatórios e coleta de
lixo. Não fornecimento dos EPIs imprescindíveis para a eliminação do agente insalubre.
Aplicação da Súmula 448, II, do C. TST. Consta do laudo pericial a informação de que a
empregadora não apresentou qualquer documentação comprobatória pertinente à entrega 
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de EPIs. Esse aspecto ganha relevância devido ao fato de que, ao executar a tarefa de
limpeza  dos  vasos  sanitários,  lavatórios  e  cestos  de  lixo,  a  trabalhadora  permanecia
exposta a agentes biológicos, razão pela qual se mostrava imprescindível a utilização de
EPIs adequados à sua proteção. Mencione-se, nesse âmbito, a jurisprudência contida na
Súmula 448, II, do C. TST. Recurso provido.

TRT-2  –  RECURSO  ORDINÁRIO  RO  00012547220105020035  SP

00012547220105020035 A28 (TRT-2)

Data de publicação: 19/05/2015
Ementa: BIOLÓGICOS:  Na função estudada existe  o  risco  ocupacional  causado pelo
contato  com  agentes  biológicos,  como  os  microorganismos  patogênicos  durante  as
atividades  de  limpeza  de  sanitários,  retirada  de  lixo  orgânico,  limpeza  de  pia,  vaso
sanitário, caixa de esgoto e ralos. EPI: A reclamada não forneceu os EPIs necessários ao
risco  com  base  na  NR-6  MTb". Em  relação  ao  uso  de  álcalis  cáusticos  não  ficou
demonstrada nos autos a utilização de tais produtos na sua forma concentrada. Contudo,
no tocante à exposição aos agentes biológicos, merece prosperar o apelo da autora, já que
exercia suas atividades em hospital  público (Hospital  Geral de Guaianazes),  conforme
informado pelo Expert no laudo pericial, com notória circulação de grande número de
pacientes, o que atrai a aplicação da Súmula 448, do C. TST. Nesse contexto, reformo o
julgado  para  condenar  a  reclamada  no  pagamento  de  diferenças  de  adicional  de
insalubridade em grau máximo, com reflexos. .....

5. A Norma Regulamentadora nº 6, define quais serão os EPI indicados para neutralizar ou minimizar determinados riscos:

NR 6 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI
(Texto dado pela Portaria SIT n.º 25, de 15 de outubro de 2001)

6.1  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. 

6.1.1  Entende-se  como  Equipamento  Conjugado  de  Proteção  Individual,  todo  aquele

composto por vários dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais

riscos  que  possam  ocorrer  simultaneamente  e  que  sejam  suscetíveis  de  ameaçar  a

segurança e a saúde no trabalho. 

6.2  O  equipamento  de  proteção  individual,  de  fabricação  nacional  ou  importado,  só

poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação -

CA, expedido pelo órgão nacional  competente em matéria de segurança e saúde no

trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.
....

ANEXO I
LISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

....

F - EPI PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES 

F.1 - Luvas 

a) luvas para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; 

b) luvas para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes; 

c) luvas para proteção das mãos contra choques elétricos; 
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d) luvas para proteção das mãos contra agentes térmicos; 

e) luvas para proteção das mãos contra agentes biológicos; 

f) luvas para proteção das mãos contra agentes químicos; 

g) luvas para proteção das mãos contra vibrações; 

h) luvas para proteção contra umidade proveniente de operações com uso de água; 

i) luvas para proteção das mãos contra radiações ionizantes....

Portanto, o dispositivo (luvas) possuindo Certificado de Aprovação expedido pelo MTb, que desta forma o reconhece como EPI para

proteção contra o agente biológico, não há o que se contestar quanto a eficácia de seu uso para o fim determinado de proteção ao

trabalhador e  afastar  o  pagamento do adicional  de insalubridade por agente biológico,  para aqueles trabalhadores que estão

expostos ao referido agente (trabalhadores da área da saúde, por exemplo). 

6. Produtos Químicos que estão contemplados no Anexo 13 da NR 15 cuja avaliação é qualitativa entre eles encontramos os

produtos  de  limpeza:  saponáceos,  água  sanitária  (hipoclorito  de  sódio  com  concentração  entre  10  a  13%),  detergentes,

desinfetantes de uso domestico, por deterem concentrações reduzidas das substancias químicas e serem destinados a remoção

dos resíduos, não oferecem risco a saúde do trabalhador, razão por que não são tratados como produtos químicos de risco e

portanto, não asseguram o direito ao adicional de insalubridade.

7. Conforme a jurisprudência emanada pelo TST, os álcalis cáusticos de que trata o Anexo 13 da NR-15 estão relacionados à

fabricação e ao manuseio  da substância  em seu estado bruto e puro, e não ao uso de produtos de limpeza e higienização,

normalmente comercializados, que contenham álcalis cáusticos em sua composição.

8. A NR 15, em seu Anexo 13, quanto ao agente químico álcalis acústico, apenas elenca sua fabricação e seu manuseio como

atividade insalubre em grau médio; trata-se de manuseio do produto químico em sua composição pura. 

9. O cloro mencionado acima é o termo utilizado para denominar o produto hipoclorito de sódio (água sanitária). O produto químico

cloro em estado puro está inscrito no Anexo 11 da NR15 inclusive com limite de tolerância, assim como o ácido clorídrico (derivado

do cloro) tem valor teto e limite de tolerância neste mesmo Anexo 11, ambos diferem frontalmente do “cloro” que vulgarmente

chamamos de água sanitária ou hipoclorito de sódio (substância que não é ácido e sim uma base ph >10). 

10. Portanto,  os  produtos  químicos  de  limpeza  e  desinfecção  utilizados  pela  Empresa,  tais  como  hipoclorito  de  sódio  com

concentração  entre  10  a  11%,  (significa  água  sanitária  idêntica  as  existentes  no  comércio  de  varejo  -  compradas  em

supermercados), detergentes, desinfetantes, limpa vidros, saponáceos, etc, não são considerados álcalis cáusticos para fins das

avaliações neste trabalho e não estão listados como produtos químicos.

11. Temos ainda a referência da ANVISA através da Portaria 15/88  em seu sub anexo 4 define que as substâncias  com pH

MENOR QUE 2 E MAIOR que 11,5, são enquadrados automaticamente na classe de risco I (corrosivo). A ÁGUA SANITÁRIA de

uso comum possui pH variando de 8 a 11, portanto, não é considerada como corrosivo para fins de caracterização de álcalis

cáustico. (copia de parte da Portaria 15/88 ANVISA):
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SUB ANEXO 4: TESTES PARA AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA 
- toxicidade aguda por via oral para ratos, com valores de DL50 e descrição dos
sintomas observados.
 -  toxicidade  aguda  por  via  dérmica  para  ratos,  com  valores  de  DL50  e
descrição dos sintomas observados. 
-  toxicidade  aguda  por  via  inalatória  para  ratos,  com  valores  de  CL50  e
descrição da sintomatologia observada. 
- testes de irritabilidade da pele e olhos em coelhos, sendo dispensável no caso
de  produtos  com  pH  igual  ou  inferior  a  2  ou  igual  ou  superior  a  11,5,
enquadrados automaticamente na classe de risco I (corrosivos).

.....

12. Abaixo resolução do TST descaracterizando a insalubridade pelo uso de água sanitária, caracterizada por Perito:

Empresa de nutrição é absolvida de pagar insalubridade por uso de produtos de limpeza 

A Quinta Turma do Tribunal Superior  do Trabalho acolheu recurso de revista da Gran

Sapore BR Brasil S.A. e absolveu-a do pagamento de adicional de insalubridade a uma

empregada que utilizava diariamente produtos químicos na limpeza da cozinha da empresa.

Os ministros concluíram que o manuseio de produtos de limpeza comuns, como detergente e

alvejante, em que não há concentração pura de álcalis cáusticos, mas apenas a substância

diluída, não determina o pagamento do adicional. A decisão foi unânime. 

A empregada afirmou que, como oficial de cozinha, auxiliava a cozinheira no preparo de

alimentos, lavava louça, limpava a coifa do fogão e também era responsável pela limpeza do

banheiro  do  local,  utilizando  desengraxante,  detergente  e  alvejante  diluído  em  água.

Segundo ela, os equipamentos de proteção individual (luvas) foram fornecidos apenas nos

primeiros meses do contrato de oito anos – informação negada pela empresa. 

A Segunda Vara do Trabalho de Gravataí (RS) julgou improcedente o pedido de adicional.

De acordo com a sentença, apesar de o laudo concluir pela existência de insalubridade em

grau  médio,  devido  à  presença  de  álcalis  cáusticos  nos  produtos  utilizados,  a  auxiliar

informou que dissolvia os produtos na água, e só utilizava água sanitária a cada 15 dias, o

que caracterizaria eventualidade. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS),  porém, modificou a sentença para

conceder o adicional. Para o TRT, a exposição diária aos produtos de limpeza, ainda que

diluídos em água, mas sem o uso de EPI adequado, enquadra a atividade nas previstas na

Norma Regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. 

No  TST,  o  recurso  da  empresa  foi  provido,  com  a  exclusão  do  adicional.  O  ministro

Guilherme Caputo Bastos, relator do caso, enfatizou entendimento firmado pelo TST de

que o manuseio de produto de limpeza comum não enseja o pagamento do adicional de

insalubridade, "porque nesses produtos não existe concentração pura de álcalis cáusticos,

mas  apenas  mistura  (a  substância  está  diluída),  o  que  não  se  enquadra  na  previsão

disposta na NR-15. A decisão foi unânime. 

(Elaine Rocha/CF) Processo: RR-1391-54.2011.5.04.0232 
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TST – RECURSO DE REVISTA RR 3126420105040203 (TST)

Data de publicação: 11/03/2016

Ementa:  RECURSO DE REVISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MANUSEIO DE
PRODUTO  DE  LIMPEZA.  CONTATO  COM  AGENTE  QUÍMICO  –  ÁLCALIS
CAÚSTICOS. O item I   da  Súmula nº 448  desta Corte Superior   dispõe que  não basta a
constatação  da  insalubridade  por  meio  de  laudo  pericial  para  que  o  empregado  tenha
direito  ao  respectivo  adicional.  É  necessária  a  classificação  da  atividade  insalubre  na
relação  oficial  elaborada  pelo  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego.  Na  hipótese,  a
reclamante,  ao realizar atividades de limpeza com utilização de produtos que continham
álcalis  cáusticos,  não  laborava em contato  com  agente químico  insalubre.  Conforme a
jurisprudência desta Corte, os  álcalis cáusticos  de que trata o Anexo 13 da NR-15 estão
relacionados à fabricação e ao manuseio da substância em seu estado bruto e puro, e não
ao uso de produtos de limpeza e higienização que a contenham em sua composição. Recurso
de  revista  conhecido  e  provido.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  REQUISITOS  NA
JUSTIÇA DO TRABALHO. Nos termos da Súmula nº 219, I, desta Corte Superior, na Justiça
do  Trabalho,  o  deferimento  de  honorários  advocatícios  sujeita-se  à  constatação  da
ocorrência concomitante de dois requisitos: o benefício da justiça gratuita e a assistência
por sindicato de classe, o que não ocorreu, na hipótese.  Recurso de revista conhecido e
provido.

TST – RECURSO DE REVISTA RR 9778220125120043 (TST)

Data de publicação: 23/05/2014

Ementa: RECURSO  DE  REVISTA.  INSALUBRIDADE  EM  GRAU  MÉDIO.  LIMPEZA  E
HIGIENIZAÇÃO  DE  BANHEIROS.  MANUSEIO  DE  PRODUTOS  QUE  CONTENHAM
AGENTES  QUÍMICOS  ÁLCALIS  CÁUSTICOS  DILUÍDOS.  DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. ARESTOS INÁBEIS AO COTEJO. 1. Na hipótese, o
regional  deu  provimento  ao  recurso  ordinário  do  reclamado,  para  afastar  a  condenação  ao
pagamento do adicional de insalubridade e seus reflexos, em grau médio, ao registro  de que -
ainda que a água sanitária utilizada pela autora contenha    álcalis cáustico  , a concentração    da  
substância    química    é  reduzida,  sendo insuficiente  para a caracterização de insalubridade.   O
Anexo 13 da NR-15 da Portaria n. 3.214/1978 prevê a existência de insalubridade de grau médio
a fabricação e manuseio de álcalis cáusticos, o que, de fato, deixa evidente que a insalubridade
dos    álcalis    se refere à sua fabricação e ao seu manuseio na forma pura ou concentrada, não  
havendo menção na norma regulamentadora sobre o uso de produto com tais substâncias diluídas
na sua composição-. 2. Os arestos paradigmas trazidos a cotejo não se prestam ao fim colimado,
porque não indicada a fonte oficial ou repositório autorizado em que publicados, em desatenção,
portanto, ao que orienta a Súmula 337/TST. Recurso de revista não conhecido.

13.  No caso de utilização de produtos químicos que não se distinguem daqueles utilizados pelas donas de casa na limpeza

cotidiana, tais como o uso de detergente, cloro (água sanitária, hipoclorito de sódio em solução), desinfetante, limpa vidros, entre

outros,  não oferecem risco à saúde,  em nenhum dos casos, em virtude da pequena concentração de substâncias químicas

diluídas.

14. O cloro mencionado acima é o termo utilizado para denominar o produto hipoclorito de sódio (água sanitária). O produto químico

cloro em estado puro está inscrito no Anexo 11 da NR15 inclusive com limite de tolerância, assim como o ácido clorídrico (derivado

do cloro) tem valor teto e limite de tolerância neste mesmo Anexo 11, ambos diferem frontalmente do “cloro” que vulgarmente

chamamos de água sanitária ou hipoclorito de sódio (substância que não é ácido e sim uma base com ph >10). 
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15. Portanto, os Produtos químicos de limpeza e desinfecção utilizados pela Empresa com concentração entre 10 a 13%, (significa

água sanitária idêntica as existentes no comércio de varejo – compradas em supermercados), detergentes, desinfetantes, limpa

vidros, saponáceos, etc, não são considerados álcalis cáusticos para fins das avaliações neste trabalho.

16  Copia na integra das Sumulas 47, 80 e 448, assim como as OJ (Orientações Jurisprudenciais)173 e 345 do TST:

Súmula nº 47 do TST
O trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, não afasta, só por
essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional.

Súmula nº 80 do TST
A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados
pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional.

Súmula nº 448 do TST
I – Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o
empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da
atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho.
II – A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande
circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências
e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo
o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e
industrialização de lixo urbano.

OJ 173. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATIVIDADE A CÉU ABERTO. EXPOSIÇÃO AO SOL E AO CALOR.
(redação alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) – Res. 186/2012,
DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012
I – Ausente previsão legal, indevido o adicional de insalubridade ao trabalhador em
atividade a céu aberto, por sujeição à radiação solar (art. 195 da CLT e Anexo 7 da NR 15
da Portaria Nº 3214/78 do MTE).
II – Tem direito ao adicional de insalubridade o trabalhador que exerce atividade exposto
ao calor acima dos limites de tolerância, inclusive em ambiente externo com carga solar,
nas condições previstas no Anexo 3 da NR 15 da Portaria Nº 3214/78 do MTE.

OJ 345. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RADIAÇÃO IONIZANTE OU SUBSTÂNCIA RADIOATIVA. DEVIDO
(DJ 22.06.2005). A exposição do empregado à radiação ionizante ou à substância radioativa
enseja a percepção do adicional de periculosidade, pois a regulamentação ministerial
(Portarias do Ministério do Trabalho nºs 3.393, de 17.12.1987, e 518, de 07.04.2003), ao
reputar perigosa a atividade, reveste-se de plena eficácia, porquanto expedida por força
de delegação legislativa contida no art. 200, “caput”, e inciso VI, da CLT. No período de
12.12.2002 a 06.04.2003, enquanto vigeu a Portaria nº 496 do Ministério do Trabalho, o
empregado faz jus ao adicional de insalubridade.
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INSALUBRIDADE PARA FINS DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL QUE TRATA A LEI

O termo insalubre é bastante amplo e significa algo que não é salutar, no caso da segurança do trabalho, envolve circunstancias
ambientais que possam gerar distúrbios na higidez da saúde do trabalhador. 

Não são  todas  as situações insalubres (ambiente,  agente e  atividade)  que são  consideradas  para fins de  caracterização de
atividade insalubre para fins de pagamento do adicional e esta caracterização não é feita por simples denominação do cargo e sim
pela constatação do desempenho da atividade do trabalhador num determinado ambiente e sob um determinado agente.

Há uma grande diferença entre os conceitos de CONDIÇÃO INSALUBRE no local de Trabalho e ATIVIDADE INSALUBRE para fins
de definição do direito ao recebimento do adicional de Insalubridade.

A condição insalubre é quando no AMBIENTE DE TRABALHO existir algum fator, algum risco à saúde do trabalhador; presente
algum agente insalutífero, seja na forma de riscos físicos (ruído, calor, vibração, etc), químicos (agentes químicos nas suas diversas
formas)  ou  biológicos  (contato  com  pacientes,  por  exemplo),  dizemos  que  o  trabalhador  encontra-se  em  uma  CONDIÇÃO
INSALUBRE, o local de trabalho é insalubre, algo naquele local pode afetar-lhe a sua saúde.

Já a ATIVIDADE somente, será considerada INSALUBRE, com o direito ao recebimento do respectivo adicional,  quando esta
atividade estiver contida no rol de atividades e operações insalubres emitido pelo MTb, for desenvolvida pelo trabalhador em um
ambiente em CONDIÇÕES INSALUBRES, que o trabalhador esteja em contato com o agente gerador desta condição insalubre e
execute a atividade sem a proteção adequada que minimize ou elimine o risco ambiental.

O direito a percepção do adicional de insalubridade, não se concretiza com a simples presença de um determinado contaminante
(agente) no ambiente ou mesmo a execução de atividade qualquer em ambiente insalubre.

Ainda,  a  atividade  pode ser  tecnicamente considerada  insalubre (não ser  salutar  ao trabalhador)  e  este  não ter  o  direito  ao
recebimento do adicional,  pois,  para fins de recebimento do adicional  de insalubridade nos termos da Lei,  somente algumas
atividades ou operações e agentes são consideradas para tal. 

De acordo com a Lei o agente além de estar presente na atividade do trabalhador, deve estar imprescindivelmente, incluso no rol de
agentes editado pelo Ministério do Trabalho, ou que a atividade esteja descrita neste mesmo rol, ou seja, em um dos Anexos da
Norma Regulamentadora nº 15 (NR15), e que a atividade seja realizada de modo habitual e obrigatório por força da natureza do
trabalho.

Note-se que a Lei faculta ao empregador o controle, por meio do uso EPI, da exposição de seus empregados a agentes insalubres,
descaracterizando,  desta  forma a atividade como sendo insalubre e  consequentemente a não necessidade do pagamento do
adicional.

Especificamente o Agente Biológico, está tratado no Anexo 14 da NR15. 

Existe dois graus de caracterização de atividade insalubre: grau máximo e grau médio.

Neste Anexo 14 é determinado que, para fazer jus ao recebimento do  adicional de insalubridade em grau máximo, é condição
NECESSÁRIA que o trabalhador execute as seguintes atividades:

Trabalho ou operações, em contato permanente com: 

- pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu

uso, não previamente esterilizados;

-  carnes,  glândulas,  vísceras,  sangue,  ossos,  couros,  pêlos  e  dejeções  de  animais

portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e

- lixo urbano (coleta e industrialização
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Depreende-se do texto que em se tratando de pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, esta situação só pode
ocorrer em hospitais, casas de saúde e outros locais de tratamento da saúde humana, e que o paciente deva estar em isolamento,
portanto, pacientes que não se encontram int  ernados e isolados não estão abrangidos no Anexo da Norma.  

Ainda, está definido de forma bastante clara, no parágrafo único da Portaria que criou o Anexo 14 (Portaria DSST 12 de 12 de
novembro de 1979), o que deve ser entendido como “contato permanente”:

Parágrafo  único.  Contato  permanente  com  pacientes,  animais  ou  material  infecto-
contagiante  é  o  trabalho  resultante  da  prestação  de  serviço  contínuo  e  obrigatório,

decorrente  de  exigência  firmada  no  próprio  contrato  de  trabalho,  com  exposição
permanente aos agentes insalubres.

Portanto, mesmo que o trabalhador exerça atividade que propicie o contato com doentes portadores de doenças infectocontagiosas
QUE NÃO EM ISOLAMENTO, estas atividades não estão amparadas na Lei para o recebimento do adicional de insalubridade em
grau máximo.

Doentes portadores de doença infectocontagiosa que não se encontram em isolamento e o trabalhador venha a ter algum tipo de
contato com esses pacientes, quer de forma fortuita, ou mesmo que diária, intermitente, e mesmo esse contato vier a proporcionar,
eventualmente, algum tipo de contaminação no trabalhador, assim mesmo, essa situação  não encontra amparo legal para a
caracterização  de  atividade insalubre  para  fins  de  recebimento  do adicional  de  insalubridade .  Deve  ser  tratado  como
acidente do trabalho.

Para fazer jus ao recebimento do adicional  em grau máximo é necessário que haja o contato permanente com pacientes
portadores de doenças infectocontagiosas EM ISOLAMENTO.

Para a caracterização de atividade insalubre por agentes biológicos em grau médio, o Anexo 14 explicita:

Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material
infecto-contagiante, em: 

- hospitais,  serviços de emergência, enfermarias,  ambulatórios, postos de vacinação e

outros  estabelecimentos  destinados  aos  cuidados  da  saúde  humana  (aplica-se
unicamente  ao  pessoal  que  tenha  contato  com  os  pacientes,  bem  como  aos  que

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados); 

- hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao
atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato

com tais animais); 

- contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros
produtos; 

- laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico); 

-  gabinetes de autópsias,  de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao

pessoal técnico); 

- cemitérios (exumação de corpos); 

- estábulos e cavalariças; e 

- resíduos de animais deteriorados.

Da mesma forma o contato permanente também está presente no texto legal – paragrafo único da Portaria 12 de 12/11/79..

Especificamente no caso de laboratório de análise clínica ou histopatologia, somente o pessoal técnico está abrangido pela Lei, os
auxiliares não terão jus ao recebimento do adicional de insalubridade por agentes biológicos.

Somente aqueles profissionais que tenham contato com pacientes ou objetos de seu uso não previamente esterilizados, de forma
permanente, isto é, aqueles que por força de sua profissão estão obrigados a ter esse contato, estão inclusos na Lei.
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A Súmula  47  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho  (TST):  “O  trabalho  executado  em  condições  insalubres,  em  caráter

intermitente, não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional”, não pode ser aplicada
no caso de agentes biológicos pois já está definido na Lei que baliza a caracterização da atividade insalubre por agentes biológicos,
a obrigatoriedade do contato permanente. 

A Sumula 47 aplica-se a todas as outras formas de caracterização de atividade insalubre por estas não conterem explicitações
claras desta obrigatoriedade de contato permanente em seus bojos. Não estando explícito na Lei, cabe ao julgador explicitar, e nos
outros casos de caracterização de atividade insalubre pelos outros agentes, é perfeitamente compreensível. 

Agentes biológicos são microorganismos, como bactérias, fungos, parasitas, vírus, bacilos, vermes, etc. ou seja, aquele grupo de
microorganismos que podem afetar e/ou influir negativamente sobre a condição de saúde do trabalhador. 

Portanto, os agentes biológicos existentes no contato com o público em geral, a manipulação de documentos, papéis, dinheiro e
moedas de uso geral, não estão contempladas como passiveis de caracterização de atividade insalubre para fins de recebimento do
adicional de insalubridade.

Da mesma forma, exercer atividade administrativa em hospitais, casas de saúde, pronto socorro, assim como as atividades de
porteiros e de recepcionistas, mesmo nestes locais, não habilitam estes profissionais ao recebimento do adicional de insalubridade
em qualquer grau.

Dirigir veículos de transporte de doentes, auxiliar estes doentes a entrar/sair dos veículos, transportar animais (vivos ou mortos), ou
órgãos  humanos  ou  de  animais  para  análise  ou  mesmo  material  biológico  (sangue  e  fluidos  corpóreos)  não  propiciam  aos
motoristas nem aos seus ajudantes o direito ao recebimento do adicional de insalubridade por agentes biológicos.

O fato do motorista auxiliar a entrada e saída dos veículos de pacientes com dificuldade de ambular, por si só, não qualifica o
trabalhador MOTORISTA na condição de exercício de atividade insalubre para fins de percepção do adicional de que trata a Lei.

O transporte  de material  biológico não habilita  o  MOTORISTA a ter  sua atividade caracterizada como insalubre para fins de
pagamento do adicional tratado em Lei.

O  transporte  de  pacientes  com suspeita  (ou  mesmo confirmação)  de  doenças  agudas  (TBC,  pneumonia,  meningite,  demais
doenças de pele,  etc),  também não habilita a caracterizar  a atividade de MOTORISTA como insalubre,  pois,  não possuem a
cobertura legal necessária para caracterizar a atividade insalubre, para fins de percepção do adicional de insalubridade que trata a
Norma Regulamentadora nº 15 em especial o Anexo 14 – Agentes Biológicos.

Portanto, motoristas de veículos que transportam pacientes (doentes em carros de passeio, vans ou ambulâncias), a limpeza de
vômitos e sangue de modo eventual em veículos, recepções ou corredores de hospitais, a recepção de doentes em portarias dos
hospitais e casas de tratamento da saúde ou vacinação, a manipulação de carteiras de identidades e prontuários desses pacientes,
a entrevista realizada com o paciente para a obtenção de informações para subsidiar preenchimento de fichas, a participação em
“mutirões de atenção à saúde”, aplicando vacinas, aferindo sinais vitais, etc., por profissionais que não tenham essa exclusiva
função, NÃO ESTÃO INCLUÍDAS NA LEI COMO FORMA DE GARANTIR O RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
POR AGENTES BIOLÓGICOS, em nenhum grau.

O fato de trabalhar em hospital, não é passaporte seguro para a caracterização de atividade insalubre, o texto da Lei é claro:
somente quem tem contato com pacientes é que tem sua atividade acobertada; o porteiro, o profissional da área administrativa, o
faxineiro desta área administrativa, o porteiro, dentre outros não há previsão legal para a caracterização. 

A caracterização de atividade insalubre para fins de percebimento do adicional leva em consideração a exposição diuturna ao
agente e que este agente esteja inserido no rol de agentes elaborado pelo Ministério do Trabalho, no caso do Agente Biológico, o
legislador define como se deve dar esse contato habitual através da redação do parágrafo único da Portaria 12.

Ademais, agentes biológicos existem em qualquer lugar onde exista vida, em maior ou menor quantidade e nem todos agentes
biológicos são nefastos ao homem.
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Outro ponto a considerar é a estatística de doenças ocupacionais em pessoal que trabalha em hospitais ou na área da saúde em
geral, não existem relatórios oficiais de trabalhadores nesta área que adoeceram por exposição aos agentes biológicos, todas as
estáticas de doenças adquiridas provem de acidentes com material infectado (perfuro cortantes, por exemplo). E acidentes,  não
são objeto de consideração para caracterização de atividade insalubre.

A caracterização de atividade insalubre por  agente biológico é  realizada de modo qualitativo  através de inspeção técnica do
Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Medico do Trabalho no local onde o funcionário executa suas atividades.

Nas  apresentações  dos  Laudos  Técnicos,  optamos  por  demonstrar  separadamente  cada
classe de agente: Físico, Químico e Biológico, que se encontram no rol de agentes que o
MTb considera insalubre para fins de pagamento de adicional de insalubridade. -  Agentes
listados nos 14 Anexos da NR15.

Apos a identificação do agente na função estudada, é apresentado sua análise, e ao final
desta análise a CONCLUSÃO sobre a insalubridade deste agente.

Numa mesma função pode ocorrer  a presença de vários agentes de uma mesma classe
(físico, químico ou biológico) e/ou várias classes de agentes.

Sempre  que  for  identificada  a  presença  do  agente  este  estará  destacado  dentro  de sua
classe.

Poderá  ocorrer  que  após  a  mensuração  do  agente  este  não  ofereça  risco  de  forma  a
caracterizar  a  atividade  como insalubre  (valor  medido abaixo do limite  de tolerância,  por
exemplo) e nesse caso, na CONCLUSÃO deste agente constará sua não caracterização.

Caso haja a comprovação de sua insalubridade, esta estará indicada de forma clara e seu
grau caracterizado no item CONCLUSÃO.

Se houver um único agente com CONCLUSÃO de atividade insalubre a função analisada está
caracterizada como insalubre.

Entretanto,  conforme  é  previsto  na  Lei,  TODA  ATIVIDADE  INSALUBRE  pode  ser
descaracterizada para fins de pagamento do adicional, pela utilização de EPI.

Caso a empresa, comprove que institui  a obrigatoriedade do uso, que realiza a entrega e
treinamento para uso, que promove a substituição sempre que necessário ou ao final de sua
vida útil,  e  a  fiscalização do uso de EPI,  a atividade pode deixar  de  ser  considerada
insalubre para fins de pagamento do adicional.
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PERICULOSIDADE PARA FINS DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL QUE TRATA A LEI

 

Não são todas  as  situações perigosas  que são consideradas  para  fins de caracterização de atividade perigosa  para fins  de
percepção do adicional de que tata a Lei.

A caracterização da atividade perigosa para fins de percepção do adicional que trata a Lei se dá:

a) por desempenhar qualquer atividade dentro da área de risco conforme descrito nos Anexos 1, 2 e Anexo (*) da NR 16.

b) pelo efetivo desempenho da atividade pelo profissional habilitado para o desempenho destes determinados cargos nos
Anexos 3, 4 e 5 da mesma NR.

De acordo com a Lei,  o  trabalhador deverá  estar  imprescindivelmente desenvolvendo  uma das atividades inclusas nos itens
constantes nos Anexos 3, 4 ou 5 da Norma Regulamentadora nº 16 (NR16), que a atividade seja realizada de modo habitual e
obrigatório por força da natureza do trabalho, e que o trabalhador esteja classificado no cargo correspondente a tal atividade, ou
ainda, desenvolva suas atividades em áreas de risco definidas nos Anexos 1 e 2.

ANEXO 1
(Redação dada pela Portaria SSMT n.º 2, de 2 de fevereiro de 1979)

ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPLOSIVOS

ANEXO 2
(Aprovado pela Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho 1978)
(Incluído pela Portaria GM n.º 545, de 10 de julho de 2000)

(Publicado pela Portaria SIT n.º 26, de 2 de agosto de 2000)

ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM INFLAMÁVEIS

ANEXO 3
(Aprovado pela Portaria MTE n.º 1.885, de 02 de dezembro de 2013)

ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA
FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL

ANEXO 4
(Aprovado pela Portaria MTE n.º 1.078, de 16 de julho de 2014)

ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM ENERGIA ELÉTRICA

ANEXO 5
(Aprovado pela Portaria MTE n.º 1.565, de 13 e outubro de 2014)

ATIVIDADES PERIGOSAS EM MOTOCICLETA
 

ANEXO (*)
(Adotado pela Portaria GM n.º 518, de 04 de abril de 2003)

ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM RADIAÇÕES IONIZANTES OU SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS 
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QUADRO DE EMPREGADOS

A Prefeitura Municipal de Rondonópolis dispõe no seu quadro funcional os seguintes órgãos e Secretarias:

Os servidores encontram-se relacionados na análise de cada um deles.

• Secretaria Municipal de Administração

• Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária  

• Secretaria Municipal de Cultura  

• Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico  

• Secretaria Municipal de Educação  

• Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

• Secretaria Municipal de Finanças

• Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas 

• Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo  

• Secretaria Municipal de Infraestrutura  

• Secretaria Municipal de Meio Ambiente  
  

• Secretaria Municipal de  Planejamento, Coordenação e Controle Geral  

• Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social

• Secretaria Municipal de Receita 

• Secretaria Municipal de Saúde 

• Secretaria Municipal de Trânsito

• PROCON

•  Procuradoria Geral

• UCCI - Unidade de Central de Controle Interno

• Vigilantes  - (foram agrupados todos os vigilantes que exercem a atividade assim como outras categorias profissionais que se

encontram exercendo a atividade de vigilância).
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RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

(VER ADIANTE POR SECRETARIAS/ORGÃOS (*))

(*) Os servidores ocupantes do cargo vigilante estão todos agrupados em um único
tomo:  VIGILANTES,  neste  tomo  encontram-se  também  aqueles  servidores  que
embora  não  ocupem  o  cargo  de  vigilante  encontram-se  desempenhado  as
atividades de vigilância patrimonial.

30

MC ÉTICA MEDICINA DO TRABALHO 
Rua dos Guajajaras 410, 16º Andar – Telefax: (31) 3245 1025 / (31) 3343 7070 – Centro – Belo Horizonte – MG



LAUDOS TÉCNICOS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE E 
LAUDOS TÉCNICOS DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO – LTCAT

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RECOMENDADOS

Procedimentos a serem adotados na compra, distribuição e utilização de Equipamentos de Proteção Individual:

 Adquirir somente equipamentos com o respectivo CA (Certificado de Aprovação),  emitido pelo Ministério do Trabalho e

dentro do seu prazo de validade.

 Exigir do fornecedor que anexe à nota fiscal cópia do CA, e que faça constar na especificação do produto este número.

 Colher do empregado recibo circunstanciado em formulário próprio (Ficha de Controle de EPI) onde deverá conter,  no

mínimo:

- Nome do empregado

- Nº da chapa ou registro

- Cargo ou função

- Data da entrega

- Especificação do EPI e nº do CA

- Assinatura do empregado para cada EPI entregue 

 Utilizar uma linha da ficha de controle para cada equipamento entregue.

 Não rasurar, não remende o escrito, caso erre, escreva “ANULADO” e utilize outra linha da ficha de controle de EPI.

 Constar  no  corpo  da  ficha  de  controle  um texto  de  declaração  onde  fique  claro  que  o  uso  do  EPI  é  obrigatório,  o

embasamento legal para isto e as punições a que estará sujeito no caso de negligência, que o recebeu sem ônus e que foi

treinado para o seu uso. 

A empresa deverá fiscalizar o seu uso, punindo o empregado negligente com advertência, suspensão e demissão por justa causa,

nesta ordem, no caso de servidor publico com a abertura de processo administrativo.

A periodicidade sugerida no quadro abaixo é baseada em dados vivenciados em outras situações, não significam, de forma alguma,

em prazos rígidos. O SESMT ou a CIPA da empresa analisando a ficha de controle do EPI deverá adequá-los à realidade verificada,

ou seja, estes prazos poderão ser alterados.

O componente funcional citado no quadro abaixo, baliza os tipos de EPIs que qualquer empregado deverá utilizar, quando exercer

suas atividades no local  onde atuar tal  componente.  Esta  observação vale  mesmo que a atividade seja  realizada em caráter

temporário  ou  até  emergencial.  A proteção  é  definida  tomando-se  por  base  as  atividades  que  o  empregado  exerce  numa

determinada área de trabalho e sua exposição a determinado agente.

Fica desde já alertado o Setor de Recursos Humanos para que atente na nomenclatura e descrição do elenco de tarefas de cada

componente funcional desta empresa, sempre se orientando pelo quadro abaixo. 

O SESMT ou a CIPA da empresa deverá sinalizar os locais de trabalho com placas alusivas ao tipo de equipamento de proteção

cujo uso é obrigatório nesta área.

Finalmente vale registrar que a sugestão que se segue é voltada principalmente para a neutralização da ação de agentes insalubres

verificados, o que não descarta, obviamente, outros tipos de equipamentos de proteção definidos pela política de segurança e

prevenção de acidentes do trabalho estabelecidos pelo SESMT ou CIPA e em especial aqueles que protegem contra acidentes.
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A relação dos equipamentos de proteção individual (EPIs) a serem fornecidos conforme a função e atividades executadas,
quando necessários, estão listados ao final de cada Secretaria ou órgão analisado.

O
BS

ER
VA

Ç
Õ

ES

I– O equipamento de Proteção Individual deverá ser fornecido fora da periodicidade de troca quando ocorrer extravio ou
dano que comprometa a eficácia do mesmo.

II – Adquirir somente EPI que contenha CA (Certificado de Aprovação), emitido pelo MTb (Ministério do Trabalho)

III – Para higienização dos sanitários, preferencialmente, utilizar luvas diferenciadas das luvas utilizadas para limpeza
geral (por exemplo, de outra coloração).

IV – Quando a data de troca dos EPI’s for alcançada o responsável deverá avaliar as condições em que se encontram os
equipamentos, se estes ainda estiverem conservados e apresentarem boas condições, ainda poderão ser  utilizados
devendo o empregado informar quando o EPI não estiver mais em condição de utilização. 

V – Os EPIs indicados são para neutralização ou redução a níveis abaixo dos limites de tolerância dos agentes presentes
nos  diversos  ambientes  desse  trabalho.  Não  descartando,  obviamente,  outros  EPIs  necessários  à  prevenção  de
acidentes ou conforto do trabalhador, estes outros deverão ser objetos de análise do SESMT da empresa e/ou CIPA para
sua definição e utilização dos empregados.

VII  –  Especificamente  em  estabelecimentos  de  Atendimento  a  Saúde,  a  NR  32,  item  32.2.4.7,  prevê  que  os
Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em número suficiente nos
postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. Ainda, o empregador deverá
vedar o uso de calçados abertos por todos aqueles que desempenham atividades nesses estabelecimentos (NR 32, item
32.2.4.7 letra “e” ).
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Responsável pela elaboração do documento: 

Alfredo Dimerlo Soares 
Engenheiro de Segurança do Trabalho

CREA-MG 30078/D
NIT: 106.38514.38-7

Belo Horizonte 22 de outubro de 2018.
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