
 

 
O EPI e seus reflexos no Adicional de Insalubridade e na Aposentadoria Especial 

 
Conforme a NR-61, Equipamento de Proteção Individual – EPI é aquele que 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. 
 
O Adicional de Insalubridade é o pagamento de percentuais de 10, 20 ou 40% sobre o Salário 
Mínimo que é pago mensalmente se o empregado é exposto a determinados agentes ambientais 
tais como: ruído, calor ou agentes químicos acima dos limites de tolerâncias ou pelo simples fato 
destes (empregados) estarem expostos ou realizando determinadas atividades em condições 
hiperbáricas, alguns agentes químicos, radiações não ionizantes ou riscos biológicos, os quais 
estão previstos na NR-152. 
 
A Aposentadoria Especial é um direito que é dado ao empregado que é segurado da Previdência 
Social e que exerceu suas atividades exposto durante 15, 20 ou 25 anos em condições especiais 
de trabalho que, pela sua natureza, pode causar danos à saúde ou a integridade física, conforme 
previsto no Decreto n° 3048/993. 
 
As condições especiais que ensejam a Aposentadoria Especial estão previstas no Anexo IV do 
Decreto n° 3048/99 e sempre é bom lembrar que não seguem os mesmo princípios do Adicional 
de Insalubridade, ou seja, são legislações que apresentam igualdades para determinados 
agentes, porém apresentam diferenças de enquadramento em outros agentes. Resumindo, não é 
porque o empregado recebe o Adicional de Insalubridade que ele tem direito à Aposentadoria 
Especial. 
 
A comprovação do direito ao Adicional de Insalubridade ou à Aposentadoria Especial deve ser 
feita por meio de laudo técnico emitido por engenheiro de segurança ou médico do trabalho, sendo 
que ambos documentos técnicos devem seguir suas legislações específicas, NR-15 e Decreto n° 
3048/99. 
 
Segundo a NR-15, o EPI pode eliminar ou neutralizar a insalubridade, sendo que são situações 
em que o Adicional de Insalubridade não seria devido. Em relação à Previdência Social, a IN n° 
77/20154 menciona que comprovada a eficácia dos equipamentos de proteção, coletivas ou 
individuais, não se caracteriza a Aposentadoria Especial. 
Para fins de eliminação ou neutralização dos agentes ambientais que propiciam o direito do 
Adicional de Insalubridade e a eficácia para não fazer jus a Aposentadoria Especial, os EPI devem 
garantir alguns aspectos, tais como: 

a) Seleção do EPI apropriado ao risco da atividade; 
b) Garantia de que o EPI está reduzindo a limites aceitáveis à exposição, o que deve ser 

comprovado por avaliações quantitativas, ou seja: exposição x eficiência do EPI; 
c) O EPI deve possuir Certificado de Aprovação – CA válido; 
d) O EPI deve estar dentro do prazo de sua validade; 
e) Seleção do EPI conforme características antropométricas dos usuários; 
f) Manutenção, substituição, guarda e higienização; 
g) Comprovação de treinamento na utilização adequada; 

                                                            
1 NR‐6 (Equipamento de Proteção Individual – EPI): https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR‐
06.pdf 
2 NR‐15 (Atividades e Operações Insalubres): https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR‐15‐
atualizada‐2019.pdf 
3 Decreto n° 3048/99 (Regime Geral da Previdência Social): https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1999/decreto‐
3048‐6‐maio‐1999‐368532‐normaatualizada‐pe.html 
4 IN n° 77/PRES/INSS, de 2015 (Disciplina os procedimentos e rotinas do Regime Geral da Previdência Social): 
https://www.inss.gov.br/wp‐content/uploads/2019/09/in77PRESINSSatualizada15082019‐mesclado.pdf 



 

h) Comprovação da utilização; 
i) Elaboração de programas específicos para a sua utilização, tais como: para o ruído 

(Programa de Conservação Auditiva – PCA) e agentes químicos (Programa de Proteção 
Respiratória – PPR); 

j) Controle médico para comprovar a eficiência dos EPI, como por exemplo: exames 
audiométricos e esperiométricos. 

 
Cabe lembrar, que no caso do agente físico ruído, a Previdência Social não considera a eficácia 
do EPI desde janeiro/2015, gerando direito a Aposentadoria Especial e consequentemente 
gerando o recolhimento do FAE - Financiamento da Aposentadoria Especial, o qual terá um 
acréscimo de 6% sobre os salários dos empregados expostos. 
 
Para as organizações é de extrema importância contratar profissionais e serviços especializados 
em segurança e saúde do trabalho e que tenham competência técnica para a elaboração dos 
Laudos de Insalubridade e Periculosidade (LIP) e do Laudo Técnico de Condições Ambientais do 
Trabalho (LTCAT), para a comprovação ou não dos pecúlios trabalhistas e da Aposentadoria 
Especial, sendo que o ônus trabalhista e previdenciário pode inviabilizar seu negócio. 
 
É comum observar documentos em que o profissional de segurança e saúde do trabalho indica 
que determinado agente de risco está acima do limite de tolerância e faz a especificação do EPI, 
sendo que o mesmo não esteve no ambiente de trabalho realizado as avaliações quantitativas dos 
agentes de riscos. 
 
Muitas vezes também, as avaliações quantitativas são realizadas com equipamentos e 
metodologias adversas as normas técnicas, o que também vai cria um grande problema para as 
organizações no futuro, conforme citado acima. 
 
Outra observação é que alguns documentos que não tem a função de comprovar o direito aos 
Adicionais de Insalubridade, Periculosidade e da Aposentadoria Especial, tais como o Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, previsto na NR-95, o qual tem por objetivo à 
preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, 
reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes 
ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio 
ambiente e dos recursos naturais. 
 
O PPRA não é o documento para designar os pagamentos dos Adicionais de Insalubridade e 
Periculosidade e muito menos a Aposentadoria Especial, porém ele serve de base em perícias 
trabalhistas e previdenciárias, sendo que é obrigação da organização manter o documento por no 
mínimo 20 anos. 
 
As organizações devem considerar os aspectos técnicos dos documentos previstos nas Normas 
Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como considerar que somente o 
fornecimento dos EPI para o controle dos riscos ambientais existentes em sua atividade não é 
suficiente. 
 
Elaborado por: 
Robinson Leme - Engenheiro de Segurança do Trabalho e Especialista em Higiene 
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5 NR‐9 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais): 
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR‐09‐atualizada‐2019.pdf 


