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Resumo: O presente trabalho buscou a identificação dos principais motivos que levam os funcionarmos a 
deixarem de usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) durante a execução de suas atividades dentro da 
empresa. Com o esclarecimento destes motivos sugeriu-se ações que podem ser empregadas para conscientizar 
os mesmo sobre a importância do uso destes equipamentos. A abordagem da pesquisa foi através de um estudo 
de caso onde foram empregados questionários para levantamento das informações. Utilizou-se principalmente da 
NR 5 e NR 6 para determinar quais EPIs são necessários para cada situação dentro da empresa.  
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1. Introdução 

A obrigatoriedade das empresas no cumprimento das leis relativas à Segurança e Medicina no 
Trabalho, trouxe à tona a preocupação em evitar acidentes ou doenças ocupacionais. As 
inovações tecnológicas e a disseminação de informações sobre prevenção destes riscos 
tornam-se decisivas para melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

Com o propósito de atender a legislação e garantir a saúde de seus profissionais, evitando o 
absenteísmo, as empresas buscam diminuir a exposição de seus funcionários aos ruídos de 
elevada intensidade, bem como a correta utilização de todos os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), pertinentes a cada etapa de seu processo. 

O objetivo deste trabalho foi identificar, através de um estudo de caso, aspectos que devem 
ser abordados para conscientização dos funcionários e adequação do uso de EPI. A lei nº 
6.514 de 22 de novembro de 1977 da Consolidação das Leis do Trabalho, relativa à 
Segurança e Medicina do Trabalho e norma regulamentadora NR – 6 – Equipamento de 
Proteção Individual foram utilizadas como base legal para decidir sobre os temas que devem 
ser abordados neste processo de conscientização, proporcionando assim maior segurança aos 
trabalhadores e cumprimento da legislação trabalhista.  
 

2. Referencial teórico 
A Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT define acidente de trabalho como uma 
ocorrência relacionada ao exercício do trabalho não prevista e não desejável. No Brasil, 
segundo as últimas estatísticas divulgadas pela Previdência Social os acidentes com lesão 
foram da ordem de 500 mil no período de um ano, sendo que aproximadamente 2700 desses 
acidentes resultaram na morte do trabalhador. 



Uma das alternativas previstas em lei para evitar o acidente de trabalho é o uso de EPIs. 
Segundo a NR6 considera-se EPI todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo 
trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no 
trabalho. 

O uso de EPI está previsto na legislação trabalhista. A Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) prevê a obrigatoriedade da empresa em fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI 
adequado aos riscos e em perfeito estado de conservação e funcionamento. Caso não sejam 
fornecidos os equipamentos aos funcionários e ocorrendo acidentes de trabalho, a empresa é 
responsabilizada perante a legislação. A NR6 também prevê obrigações do empregador em 
fornecer os EPIs e, cabe aos empregados a responsabilidade pelo seu uso, guarda e 
conservação. 

Os estudos sobre a aceitação do uso dos EPI são relativamente recentes. Os primeiros foram 
efetuados em minas e siderurgias e inseridos num conjunto de 16 investigações que 
decorreram entre 1961 a 1964, promovidas pela Comunidade Européia do Carvão e do Aço 
(CECA), tendo como grande objetivo a obtenção de resultados utilizáveis na prevenção dos 
acidentes de trabalho  

No âmbito legal ainda são citados aspectos sobre atividades insalubres. Segundo a NR15 são 
consideradas atividades ou operações insalubres as que se desenvolvem no "limite de 
tolerância" máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, 
que possa causar dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral. As empresas devem 
atentar-se a organização das atividades de modo que possam evitar a exposição dos 
trabalhadores a estes riscos.  

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) exerce papel importante no processo 
de garantia da segurança no ambiente de trabalho. Segundo a NR5 a CIPA tem como objetivo 
a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível 
permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do 
trabalhador. 

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Confecções e Vestuários de 
Guarulhos a atuação do cipeiro é de fundamental importância para a produtividade na 
empresa. A CIPA ajuda a melhorar as condições de segurança e higiene, além de prevenir 
doenças ocupacionais, como lesão por esforço repetitivo (LER), dores musculares, etc.  

 

3. Metodologia 
O presente artigo classifica-se como qualitativo quanto à natureza e é abordado através de um 
estudo de caso. Segundo Gil (1991), estudo de caso refere-se a um estudo profundo de um ou 
de poucos objetos de uma pesquisa que tem como objetivo a descrição de características de 
determinada população ou fenômeno.  

Os estudos iniciaram pelo levantamento bibliográfico sobre as leis e normas de segurança do 
trabalho. Em seguida foram identificados os equipamentos e os EPIs necessários para cada 
um deles. Foi consultada a norma NR – 6 referente a segurança de trabalho para verificar 
quais EPI`s são necessários em cada um dos equipamentos.  

A última etapa da pesquisa refere-se ao uso ou não do EPI por parte dos funcionários e a 
identificação dos motivos que levam os mesmos a deixarem de usar ou fazerem uso dos 
equipamentos a contragosto ou incorretamente. Nessa etapa foram utilizados como 
instrumentos de coleta de dados questionários com perguntas abertas e fechadas e 
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observações. Ao final são realizadas discussões sobre alternativas empregadas para que a 
empresa conscientize os funcionários sobre o uso de EPI’s.  

 

4. Analises e discussões  

Este tópico foi divido em dois itens. O primeiro refere-se a uma breve descrição da empresa 
estudada e a relação dos equipamentos utilizados dentro da empresa e os EPIs necessários 
para operar cada um deles e; o segundo buscou identificar as condições de uso e os motivos 
que levam os funcionários na não utilizarem os EPIs.  

 

4.1. Descrição da empresa:  
A empresa se caracteriza como de médio porte e está instalada na região centro-sul do estado 
do Paraná. Sua atividade principal é a extração de madeira e fabricação de moveis para 
atender os mercados interno e externo.  

A empresa tem administração familiar e para alcançar melhores resultados quanto a segurança 
no ambiente de trabalho possui um setor específico que fiscaliza e orienta os funcionários 
para o uso adequado dos EPIs. 

Durante o período destinado a análise do ambiente de trabalho, através de observações diretas 
identificou-se os EPI`s utilizados em cada equipamento conforme se destaca a seguir: 

• Serra Fita: essa máquina serve para serrar as toras em diversas bitolas (tábuas e vigas de 
diferentes espessuras). Os pontos críticos desta máquina são isolados, gerando assim um 
índice baixíssimo de acidentes. Os EPIs utilizados são protetor auricular tipo concha, luva 
de raspa, bota e avental. 

• Circular: máquina utilizada para serrar a madeira conforme a largura desejada para que 
não haja desperdícios. Não oferece grande risco, haja vista que o avanço é automático e os 
funcionários trabalham a certa distância da máquina, sendo necessário o uso de protetor 
auricular tipo concha, luva de raspa, bota e avental. 

• Serra Fita de Desdobro: utilizada complementarmente à serra fita, para produção de 
madeira de espessura mais fina. Os pontos críticos desta máquina são isolados, gerando 
assim um índice baixíssimo de acidentes. São empregados o uso de protetor auricular tipo 
concha, luva de raspa, bota e avental. 

• Destopadeiras: serve para dar o comprimento desejado a madeira bruta, conforme a 
necessidade de aproveitamento – reduzir desperdícios. Pontos críticos isolados que 
reduzem acidentes, e também uso protetor auricular tipo concha. 

• Tanque de Imunização (banhador): tanque com água e produto químico que protege a 
madeira com acionamento mecânico o qual serve para imunizar qualquer tipo de madeira 
que a empresa venha produzir. Devido ao uso de produtos químicos é obrigatório o uso de 
luva de PVC cano longo, bota de borracha e avental de silicone e a máquina deve estar 
sempre em ambiente ventilado .  

• Plaina: máquina utilizada para beneficiar a madeira bruta produzindo assim: forro, 
assoalho, e outras madeiras beneficiadas. Esta máquina encontra-se isolada por uma caixa 
de madeira a qual protege os operadores dos resíduos expelidos por ela, ainda assim há a 
necessidade de utilização de protetor auricular tipo concha e calçado de segurança. 

 



4.2 – Identificação da necessidade de treinamento:  
Para subsidiar o planejamento de ações de conscientização da importância do uso de EPI 
foram levantados os motivos pelos quais os funcionários não utilizam os mesmos. Esse 
levantamento foi realizado através da aplicação de um questionário com questões abertas e 
fechadas.  

O gráfico 01 é o resultado obtido nas respostas as questões 1 e 3, do questionário, que tratam 
da opinião dos funcionários quanto a concordância e importância, respectivamente, do uso de 
EPI.  
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Gráfico 01: Importância e consciência do uso de EPI 

 

Constatou-se que 90% dos funcionários concordam plenamente com o uso dos equipamentos, 
no entanto apenas 76% consideram importante a sua utilização. Observa-se que alguns 
funcionários não consideram importante o uso do EPI em todos os momentos de realização de 
suas atividades e alguns acham desnecessário o seu uso.  

A concordância com o uso pode estar atrelada a obrigatoriedade deste. Enquanto que a 
importância é opinião do próprio funcionário. Percebe-se um índice de pelo menos 24% não 
acham importante o uso do EPI em todos os momentos. Quando estes não consideram 
importantes podem ser levados a deixarem de usar o EPI adequadamente, ou em alguns 
momentos preferir realizar suas atividades sem utilizá-los. Destaca-se a importância da 
conscientização quanto ao uso do EPI para os funcionários.  

Nas questões questões 2 e 6, os funcionários tiveram que marcar os EPIs que utilizam e os 
EPIs fornecidos pela empresa, respectivamente. Observou-se que em alguns momentos os 
funcionários não marcaram o uso dos EPIs e no entanto, marcaram como recebido o EPI. A 
empresa informou que fornece todos os equipamentos necessários a todos os funcionários. 
Caso um equipamento não seja necessário para a execução de alguma tarefa este não é 
fornecido. A colocação da pergunta sobre o uso do EPI antes da que procura informações 
sobre o fornecimento do EPI foi proposital para verificar se todos os funcionários usam os 
equipamentos fornecidos.  
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Gráfico 2: Recebimento e uso de EPI 

Alguns funcionários deixaram de marcar o recebimento do calçado que é fornecido a todos os 
funcionários e, no entanto marcaram seu uso. Os motivos podem ser a utilização de calçado 
próprio ao invés do fornecido pela empresa ou a não interpretação correta do questionamento. 
As observações realizadas e o levantamento informal constataram que o uso de calçado 
próprio acontece porque o funcionário deixou o EPI fornecido pela empresa em sua residência 
ou não efetuou a troca do seu calçado no momento que chegou à empresa.  

Analisou-se também o aspecto de desconforto ao utilizar os EPI’s. Observou-se um número 
significativo de funcionários sentem desconforto quando utilizam os equipamentos. Neste 
ponto acredita-se que tal desconforto seja devido à utilização dos equipamentos de forma 
inadequada, conforme constatado durante a realização de observações.  

No gráfico abaixo podemos observar o resultado desta questão.  
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Gráfico 3: Desconforto no uso de EPI 

Os principais motivos de desconforto foram identificados através de uma questão aberta, onde 
foram apontados alguns pontos como incômodos durante a sua utilização, dores de ouvido e 
coceira, o que indica despreparo, falta de costume por parte dos funcionários ou inadequação 
do próprio EPI.  



 

5. Considerações Finais  
Com base nas informações coletadas na pesquisa pode-se evidenciar a necessidade de 
capacitação e conscientização dos funcionários em relação ao uso de EPI. Sugere-se que a 
empresa realize um programa de treinamento em que sejam abordados: a obrigação legal do 
empregado e do empregador; a finalidade e os tipos de EPI; e a maneira correta de utilizá-los.  

No ambiente de trabalho podem ser feitos acompanhamentos para verificar quais EPIs não 
são utilizados. A partir destas verificações, intensificar os programas de treinamento e 
conscientização nos pontos mais falhos. O apoio das reuniões da CIPA e dos supervisores de 
setores apresentam-se como alternativas para melhorar os aspectos de segurança no ambiente 
de trabalho.  

Apesar da obrigatoriedade do uso de EPI em atividades que apresentam de riscos, o objetivo 
principal da legislação e do empenho da administração das empresas deve ser a garantia da 
saúde do trabalhador. A qualidade de vida no trabalho, em seu âmbito mais simplificado deve 
iniciar com a garantia de boas condições para realização do trabalho.  
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