
 
Treinamento eficaz aumenta a vida útil do EPI 

 

Os treinamentos na área de segurança do trabalho ainda são encarados pelas organizações 
como “um mal necessário”, ou seja, são realizados para cumprir a legislação, porém sem 
nenhum critério em sua contratação, com responsáveis técnicos e instrutores que ainda 
carecem de formação e conhecimentos. 
 
Tal negligência por parte das organizações colabora para o aumento dos acidentes e 
doenças relacionados ao trabalho, bem como trazem uma série de custos desnecessários 
para as empresas, não somente em se tratando dos custos em relação aos acidentes, os 
quais vão de trabalhistas aos previdenciários, mas também na reposição dos Equipamentos 
de Proteção Individual – EPI. 
 
A atual NR-11 foi revisada e publicada em 2019 e trouxe questões importantes em relação à 
capacitação e treinamento em segurança e saúde do trabalho, incluindo a necessidade da 
realização dos treinamentos: inicial, periódico e eventual, independente do que determina as 
demais Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho – NR da Portaria 
n° 3214/782, como por exemplo, as exigências da NR-353 para os treinamentos de trabalho 
em altura. 
 
Ainda no escopo do trabalho em altura, mas não só nesta atividade, as organizações que 
não possuem ou não contratam profissionais em segurança do trabalho comprometidos, não 
somente com a vida dos trabalhadores, mas também com a saúde financeira da empresa 
que o contratou, pode levar a ônus elevados em indenizações e também na compra 
excessiva de EPI, sendo que as quedas de altura são na maioria das vezes fatais e os 
equipamentos de segurança de trabalho em altura são de alto custo. 
 
Nas Figuras 1 e 2 pode-se notar a falta de cuidados que os trabalhadores usuários destes 
equipamentos tem relação à sua guarda e higienização, o que leva a uma vida útil 
extremamente reduzida e redução na eficiência do EPI, sendo que tais questões podem ser 
muito bem solucionadas nos treinamentos e na fiscalização, a qual é obrigação do 
empregador. 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 NR‐1 (Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais): 
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR‐01‐atualizada‐2020.pdf 
2 Portaria n° 3214/78 (Aprova as Normas Regulamentadoras – NR): 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=9CFA236F73433A3AA30822052EF011F8.
proposicoesWebExterno1?codteor=309173&filename=LegislacaoCitada+‐INC+5298/2005 
3 NR‐35 (Trabalho em Altura): https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR‐35.pdf 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
O setor da construção civil tem como uma de suas principais características a terceirização, 
o que leva a uma precarização na área de segurança e saúde do trabalho em obras em que 
a gestão não é eficaz, e incentiva a “indústria dos certificados de treinamento falsos”, falsos 
não em relação ao documento, o qual existe e sempre vem assinado por responsável 
técnico, porém constata-se que o treinamento não foi ministrado e quando foi, sem atender 
os critérios legais e técnicos. 
 
A guarda e higienização são questões fundamentais na conservação e durabilidade do EPI, 
sem levar considerar a economia para a empresa, principalmente em equipamentos de alto 
custo, como são os de trabalho em altura. 
 
É importante que o responsável técnico pelo treinamento contrate instrutores com 
proficiência no assunto, independente da área de atuação, e que o conteúdo programático 
do treinamento reserve tempo para uma boa apresentação e discussão das questões que 
envolvem a guarda e higienização do EPI. 
 
Em casos de dúvidas sobre a guarda e higienização do EPI deve-se consultar o Manual 
Técnico do equipamento ou o fabricante. 
 
A gestão da segurança e saúde de trabalho gera um ambiente de trabalho com melhor 
qualidade de vida e produtividade, garantindo a vida dos trabalhadores e economia de 
recursos. 
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Figura 1: Cinturão de Segurança deixado no 
piso da obra – Fonte: Autor 

Figura 1: Talabarte abandonado 
no piso da obra – Fonte: Autor 


