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PORTARIA N.º 451, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014 
(DOU DE 1º/12/2014 SEÇÃO I PÁG. 92) 
ESTABELECE PROCEDIMENTOS PARA O ACESSO AO SISTEMA CAEPI - CERTIFICADO DE 
APROVAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - CAEPI, PARA O CADASTRO DE 
EMPRESAS FABRICANTES E/OU IMPORTADORAS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
E PARA A EMISSÃO E RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA DE EQUIPAMENTOS 
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. 
PÁG. 0 
 

PORTARIA N.º 452, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014 
(DOU DE 1º/12/2014 SEÇÃO I PÁG. 94) 
ESTABELECE AS NORMAS TÉCNICAS DE ENSAIOS E OS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS APLICÁVEIS 
AOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI ENQUADRADOS NO ANEXO I DA NR-6 E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
PÁG. 0 
 

PORTARIA N.º 453, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014 
(DOU DE 1º/12/2014 SEÇÃO I PÁG. 98) 
ESTABELECE PROCEDIMENTOS PARA O CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS PELO 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  - MTE E REQUISITOS  OBRIGATÓRIOS  A  SEREM 
OBSERVADOS  NA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS LABORATORIAIS PARA FINS DE OBTENÇÃO DE 
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA. 
PÁG. 0 
 

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 2.647, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2014 
REGULAMENTA AS CONDIÇÕES DE ISOLAMENTO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO DO AR E MEDIDAS 
DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR, EM RELAÇÃO À EXPOSIÇÃO AO FUMO NOS AMBIENTES 
ESTABELECIDOS NO ART. 3º DO DECRETO Nº 2.018, DE 1º DE OUTUBRO DE 1996, ALTERADO 
PELO DECRETO Nº 8.262, DE 31 DE MAIO DE 2014.  
PÁG. 0 
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PORTARIA N.º 458, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014 
(DOU DE 11/12/2014 SEÇÃO I PÁG. 86) 
DISPONIBILIZA PARA CONSULTA PÚBLICA O TEXTO TÉCNICO BÁSICO DE CRIAÇÃO DO ANEXO I - 
CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO APLICÁVEIS A TRABALHADORES DO TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO EM ATIVIDADE EXTERNA, DA NR-24 - CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO 
NOS LOCAIS DE TRABALHO. 
PÁG. 0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 
 

Edição Nº 11 | São Paulo, 18 de dezembro de 2014 
 

 

 
Responsável: Arnaldo Pedace - Tel.(11) 3897-9751                                                     Rua Alvorada, 1.280 - Vila Olímpia 
E-mail: apedace@sindusfarma.org.br - sindusfarma.org.br                                                                      São Paulo/SP - CEP 04550-004 

 

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
01/12/2014 

 
 

PORTARIA N.º 451, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014 
(DOU DE 1º/12/2014 SEÇÃO I PÁG. 92) 

ESTABELECE PROCEDIMENTOS PARA O ACESSO AO SISTEMA CAEPI - CERTIFICADO DE 
APROVAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - CAEPI, PARA O CADASTRO DE 

EMPRESAS FABRICANTES E/OU IMPORTADORAS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
E PARA A EMISSÃO E RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA DE EQUIPAMENTOS 

DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. 
 
O SECRETÁRIO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO e o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA 
E SAÚDE NO TRABALHO, no uso das atribuições conferidas, respectivamente, pelo art. 14, 
inciso II e art. 16, inciso I do Anexo I do Decreto n.º 5.063, de 3 de maio de 2004 e, de acordo 
com o disposto no artigo 155 da CLT, resolvem: 
Art. 1º Estabelecer os procedimentos para o acesso ao sistema CAEPI - Certificado de 
Aprovação de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI, para o cadastro de empresas 
fabricantes e/ou importadoras de Equipamento de Proteção Individual - EPI e para a emissão, 
renovação e alteração de Certificado de Aprovação - CA de Equipamento de Proteção Individual 
- EPI. 
Art. 2º O fabricante e/ou importador de EPI, para requerer o CA, deve ter acesso ao Sistema 
CAEPI e estar cadastrado no Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho - DSST, da 
Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT, do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. ACESSO 
AO CAEPI 
Art. 3º O acesso ao sistema CAEPI deve ser requerido pelo fabricante e/ou importador 
conforme formulário constante do Anexo I desta Portaria, devendo ser apresentado com firma 
reconhecida. 
CADASTRAMENTO DE FABRICANTE E/OU IMPORTADOR 
Art. 4º Para se cadastrar junto ao DSST, o fabricante e/ou importador deve apresentar: 
I - requerimento, conforme formulário constante do Anexo II desta Portaria; 
II - cópia da solicitação de cadastro de empresa fabricante e/ou importadora de EPI emitida 
pelo sistema CAEPI; 
III - cópia autenticada do ato constitutivo e suas alterações, se houver, no qual conste 
expressamente, dentre os objetivos sociais da empresa, a fabricação e/ou a importação de EPI. 
Art.  5º  As  alterações  no  cadastro  da empresa  devem  ser  comunicadas  ao  DSST, 
utilizando-se o formulário constante do Anexo II desta Portaria, acompanhado dos seguintes 
documentos: 
I - cópia da solicitação de cadastro de empresa fabricante e/ou importador do EPI emitida pelo 
sistema CAEPI; 
II - cópia autenticada do ato constitutivo e suas alterações, se houver, no qual conste 
expressamente, dentre os objetivos sociais da empresa, a fabricação e/ou a importação de EPI, 
caso a modificação diga respeito ao ato constitutivo. 
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EMISSÃO, RENOVAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE CA 
Art. 6º Para a emissão ou renovação do CA de equipamentos ensaiados em laboratórios 
nacionais credenciados ou certificados no âmbito do Sistema Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial - SINMETRO, o fabricante e/ou importador cadastrado 
junto ao DSST deve apresentar: 
I - requerimento de emissão ou renovação de CA, individualizado por equipamento, 
conforme formulários constantes dos Anexos III ou IV, respectivamente, desta Portaria; 
  
II - cópia da folha de rosto, emitida pelo sistema CAEPI, requerendo a emissão ou a renovação 
de CA; 
III - fotografias nítidas e coloridas do EPI, que evidenciem todo o equipamento de proteção, 
bem como as marcações previstas no item 6.9.3 da Norma Regulamentadora n.º 6 - NR-6; 
IV - cópias autenticadas: 
a) do relatório de ensaio, emitido por laboratório credenciado pelo DSST em nome da empresa 
requerente do CA, quando o equipamento não tiver sua conformidade avaliada no âmbito do 
SINMETRO; 
b) do certificado de conformidade, emitido em nome da empresa requerente do CA, 
que comprove que o produto teve sua conformidade avaliada no âmbito do SINMETRO, 
quando for o caso; 
c) do certificado de origem e da declaração do fabricante estrangeiro que autorize o 
importador a comercializar o produto no Brasil, quando se tratar de EPI importado, ambos com 
tradução juramentada para língua portuguesa. 
§1º O relatório de ensaio apresentado deve conter fotografias coloridas e nítidas do EPI e do 
local de marcação das informações previstas no item 6.9.3 da NR-6, capazes de demonstrar, 
nos ângulos necessários, os detalhes do equipamento, bem como conter a indicação de 
avaliação do Memorial Descritivo, do Manual de Instrução e, ainda, da embalagem do EPI, 
quando for o caso. 
§2º A descrição do EPI, bem como as demais informações constantes na folha de rosto, emitida 
pelo sistema CAEPI, devem ser idênticas às utilizadas pelo laboratório ou Organismo de 
Certificação de Produto - OCP. 
§3º A referência do equipamento deve ser indicada pelo fabricante e/ou importador em todos 
os documentos apresentados, sendo vedado o uso de expressões ou termos que induzam o 
usuário em erro, que indiquem proteção que o equipamento não ofereça ou que indiquem 
característica não considerada para fins de emissão de CA. 
§4º Cabe ao fabricante e/ou importador assegurar que os dados dos equipamentos certificados 
no âmbito do SINMETRO estejam corretamente disponibilizados no sítio eletrônico do Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, no momento do envio do 
requerimento de emissão, renovação ou alteração de CA. 
Art. 7º Para a emissão ou renovação do CA de equipamentos ensaiados ou certificados por 
laboratório ou organismo certificador estrangeiro, o fabricante e/ou importador cadastrado 
junto ao DSST deve apresentar: 
I - requerimento de emissão ou renovação de CA, individualizado por equipamento, conforme 
formulários constantes dos Anexos III ou IV, respectivamente, desta Portaria; 



 

 
 

 

 
 

Edição Nº 11 | São Paulo, 18 de dezembro de 2014 
 

 

 
Responsável: Arnaldo Pedace - Tel.(11) 3897-9751                                                     Rua Alvorada, 1.280 - Vila Olímpia 
E-mail: apedace@sindusfarma.org.br - sindusfarma.org.br                                                                      São Paulo/SP - CEP 04550-004 

 

II - cópia da folha de rosto, emitida pelo sistema CAEPI, requerendo a emissão ou a renovação 
de CA; 
III - memorial descritivo do EPI, conforme disposto na Portaria DSST/SIT n.º 452, de 
20/11/2014; 
IV - fotografias nítidas e coloridas do EPI, que evidenciem todo o equipamento de proteção, 
bem como as marcações previstas no item 6.9.3 da NR-6; 
V - cópia do manual de instruções do EPI, conforme na Portaria DSST/SIT n.º 452, de 
20/11/2014; 
VI - cópias autenticadas: 
a) do certificado de origem e da declaração do fabricante estrangeiro que autorize o 
importador a comercializar o produto no Brasil, quando se tratar de EPI importado, ambos com 
tradução juramentada para língua portuguesa; 
b) dos certificados de conformidade ou relatórios de ensaios realizados no exterior, emitidos 
em nome da empresa requerente do CA, com tradução juramentada para língua portuguesa. 
  
§1º Serão aceitos certificados de conformidade ou relatórios de ensaios realizados no exterior, 
emitidos em nome do fabricante estrangeiro, para os seguintes equipamentos: 
I - capacete para combate a incêndio; 
II - respirador purificador de ar motorizado, respirador de adução de ar tipo linha de ar 
comprimido de demanda com pressão positiva tipo peça facial inteira combinado com cilindro 
auxiliar, respirador de adução de ar tipo máscara autônoma de circuito fechado, respirador de 
fuga; 
III - máscara de solda de escurecimento automático; 
IV - luvas de proteção contra vibração - somente ensaios da norma ISO 10819:1996. 
§2º Serão aceitos relatórios de ensaios ou certificados de conformidade realizados no exterior, 
emitidos em nome do fabricante do tecido das vestimentas de proteção contra os efeitos 
térmicos do arco elétrico e fogo repentino, para os ensaios que avaliam o desempenho têxtil. 
§3º Os certificados de conformidade emitidos por organismos estrangeiros e os resultados de 
ensaio de laboratórios estrangeiros serão reconhecidos pelo MTE nas hipóteses elencadas na 
Portaria DSST/SIT n.º 452, de 20/11/2014. 
§4º A descrição do EPI deve ser detalhada, contendo as características e especificações técnicas 
do equipamento, bem como os materiais empregados na sua fabricação,  sendo vedado o uso 
de expressões ou termos que induzam o usuário em erro,  que  indiquem proteção que o 
equipamento não ofereça ou que indiquem  característica não considerada para fins de 
emissão de CA. 
§5º A referência do equipamento deve ser indicada pelo fabricante e/ou importador em todos 
os documentos apresentados, aplicando-se as mesmas vedações elencadas no parágrafo  
anterior. 
Art. 8º Para emissão ou renovação de CA de equipamento de proteção individual conjugado 
cujos dispositivos são fabricados por empresas distintas, o requerente deverá apresentar os 
documentos citados artigos nos 6º e 7º desta Portaria, conforme o caso, e, ainda: 
I - declaração, firmada pelo representante legal, do fabricante e/ou importador detentor 
do CA do dispositivo que será conjugado com o equipamento do requerente, com firma 
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reconhecida em cartório, autorizando a utilização do seu dispositivo para a fabricação do 
equipamento  conjugado; 
II - cópia autenticada do relatório de ensaio comprovando a eficácia das conexões e junções. 
Art. 9º Para o requerimento de alteração do CA, deve ser apresentada a seguinte 
documentação: 
I - requerimento de alteração de CA, conforme formulário constante do Anexo V desta Portaria; 
II - cópia da folha de rosto do Requerimento de Alteração de CA gerada pelo sistema CAEPI. 
II -   cópias   autenticadas   dos   documentos   abaixo,   quando   necessários   para 
  
comprovação das modificações requeridas: 
a) do relatório de ensaio, emitido por laboratório credenciado pelo DSST, quando o 
equipamento não tiver sua conformidade avaliada no âmbito do SINMETRO; 
b) do certificado de conformidade que comprove que o produto teve sua conformidade 
avaliada no âmbito do SINMETRO, quando for o caso; 
c) do certificado de conformidade ou relatório de ensaio realizado no exterior, com tradução 
juramentada para língua portuguesa, quando não houver laboratório credenciado capaz de 
realizar o ensaio no Brasil; 
d) do certificado de origem e da declaração do fabricante estrangeiro que autorize o 
importador a comercializar o produto no Brasil, quando se tratar de EPI importado, ambos com 
tradução juramentada para língua portuguesa. 
  
§ 1º O relatório de ensaio apresentado deve conter fotografias coloridas e nítidas do EPI e do 
local de marcação das informações previstas no item 6.9.3 da NR-6, capazes de demonstrar, 
nos ângulos necessários, os detalhes do equipamento. 
§ 2º O prazo de validade do CA para o qual foi requerida alteração será o mesmo do CA 
anteriormente concedido. 
Art. 10. A solicitação de alteração do CA anteriormente concedido será admitida quando o 
desempenho e o enquadramento do EPI no Anexo I da NR-6 não forem modificados e não 
ocorrer supressão quanto ao tipo de proteção oferecida. 
Art. 11. Quando em razão da avaliação de recertificação ocorrer alteração nos dados 
constantes no sítio eletrônico do INMETRO que gere divergência em relação ao que consta no 
CA, o fabricante e/ou importador deverá solicitar ao DSST a alteração do CA, nos termos 
previstos no art. 9º, observando, também, o disposto no §4º do art. 6º, ambos desta Portaria. 
PRAZO DE VALIDADE DO CA 
Art. 12. O prazo de validade do CA é de cinco anos, contados a partir de sua emissão, sempre 
que a data de emissão do relatório de ensaio ou do certificado de conformidade, realizados no 
Brasil ou no exterior, conforme o caso, for inferior a um ano. 
§ 1º O prazo de validade do CA será contado a partir da data de emissão do relatório de ensaio 
ou do certificado de conformidade, realizados no Brasil ou no exterior, conforme o caso, 
quando ultrapassado mais de um ano de sua emissão. 
§2º Os relatórios de ensaio ou certificados de conformidade com mais de quatro anos 
não serão válidos para emissão, alteração ou renovação de CA. 
INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO 
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Art. 13. Será indeferido o requerimento: 
I - cuja documentação esteja incompleta ou em desacordo com o estabelecido na legislação 
vigente; 
II - formulado em desacordo com os resultados dos testes laboratoriais ou as especificações 
técnicas de fabricação e/ou funcionamento. 
Art. 14. É facultado ao interessado recorrer da decisão de indeferimento no prazo de dez dias, a 
contar do recebimento da notificação. 
Parágrafo único. O requerimento será arquivado após o esgotamento do prazo 
concedido neste artigo. 
Art. 15. O interessado pode requerer, a qualquer tempo, emissão ou renovação de CA que já 
tenha sido objeto de apreciação, mediante abertura de novo processo administrativo. 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 16. O selo eletrônico será aceito como prova de autenticidade das cópias apresentadas, 
desde que a via do documento contenha o código eletrônico gerado pelo cartório, bem como o 
endereço eletrônico para conferência. 
Art. 17. A cópia autenticada do ato constitutivo da empresa, e suas alterações, se houver, 
poderá ser substituída: 
I - por documento eletrônico equivalente, impresso, que possibilite a confirmação de 
sua autenticidade via internet; 
II - por cópia autenticada da consolidação do contrato social que englobe todas as alterações 
efetuadas. 
Art. 18. Os requerimentos de cadastro de usuário para utilização do sistema CAEPI, de cadastro 
de fabricante e/ou importador de EPI, de emissão, renovação ou alteração de CA, com as 
respectivas documentações, devem ser encaminhados para a Coordenação-Geral de 
Normatização e Programas - CGNOR/DSST/SIT/MTE pessoalmente ou por correspondência. 
§ 1º A entrega pessoal deverá ocorrer no protocolo-geral do MTE, localizado na Esplanada dos 
Ministérios, Bloco "F", Brasília/DF. 
§ 2º Optando-se por enviar a documentação via postal, o destinatário deverá ser a 
Coordenação-Geral de Normatização e Programas - CGNOR/DSST/SIT/MTE - Esplanada dos 
Ministérios, Bloco "F", Anexo "B" - Brasília/DF, CEP 70056-900. 
  
Art. 19. Nos casos dos relatórios de ensaio emitidos em até 60 dias após a publicação desta 
portaria, que não contenham a indicação de avaliação do Memorial Descritivo e Manual de 
Instruções por parte do laboratório, o fabricante ou importador deverá apresentar tais 
documentos juntamente com a solicitação de emissão ou renovação de CA. 
Art.   20.   Eventuais   casos   omissos   serão   objeto   de   estudo   e   avaliação   pela 
CGNOR/DSST/SIT. 
Art. 21. Revoga-se a Portaria n.º DSST/SIT n.º 126, de 02 de dezembro de 2009, publicada no 
D.O.U. de 03/12/2009 - Seção 1. 
Art. 22. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA 
Secretário de Inspeção do Trabalho 
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RINALDO MARINHO COSTA LIMA 
Diretor do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho 
  
 
 
ANEXO I 
 
REQUERIMENTO DE CADASTRO DE USUÁRIO CAEPI 
 
Ao 
Ministério do Trabalho e Emprego Secretaria de Inspeção do Trabalho 
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho Coordenação-Geral de Normatização e 
Programas Brasília - DF 
 
Empresa: CNPJ: 
Endereço: 
Bairro:                                                                                           CEP: 
Município:                                                                                    UF: 
Tel:                                                                                                 Fax: 
USUÁRIO  CAEPI  ADMINISTRADOR: 
Nome: CPF: 
Cargo: E-mail: 
Tel:                                                                                                      Fax: 
 
Todos os campos deste formulário são de preenchimento obrigatório. 
 
A empresa requerente assume perante o Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho - 
DSST/SIT/MTE, órgão responsável pelo cadastro de empresas, emissão, renovação e alteração 
dos Certificados de Aprovação - CA de Equipamento de Proteção Individual - EPI, conforme 
legislação vigente, toda e qualquer responsabilidade pelas informações prestadas. 
 

 ___/___/___   
 

______________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

Nome  completo 
Cargo Este documento só será válido com firma reconhecida. 

  
 
ANEXO II 
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REQUERIMENTO DE CADASTRO/ALTERAÇÃO CADASTRAL DE EMPRESAS FABRICANTES E/OU 
IMPORTADORAS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 
 
Ao 
Ministério do Trabalho e Emprego Secretaria de Inspeção do Trabalho 
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho Coordenação-Geral de Normatização e 
Programas Brasília – DF 
 
  Cadastro Alteração cadastral 
 
A empresa       --------------------------------------------------------------------------- , estabelecida 
___________ , Município ____________________________________ , UF _____ CNPJ 
____________ , vem requerer cadastro/alteração cadastral de Fabricante e/ou Importador, 
conforme disposto na Portaria DSST/SIT n.º 451, de 20 de novembro de 2014. 
 
Identificação do fabricante e/ou importador de EPI: 
 
 ___Fabricante _______Importador _______Fabricante e Importador 
 

Razão Social: 

Nome Fantasia: CNPJ: 

Inscrição Estadual - IE: 

Endereço: 

   
 
 

 
Bairro: 

Cidade: 

Telefone: 

E-mail  institucional: 

CNAE: 

Endereço web: 

UF:  CEP: 

Fax: 

 

Responsável Legal: 

Nome: 

  
 

CPF: 

 
 

Cargo na Empresa: 

 
 
Lista de EPI fabricados/importados: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Motivo da alteração (caso se aplique): 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Observações: 
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Este requerimento deverá ser preenchido e atualizado sempre que houver alteração nos dados 
da empresa e encaminhado a Coordenação-Geral de Normatização e Programas - 
CGNOR/DSST/SIT/MTE 
  
As alterações de endereço e razão social são efetuadas diretamente na Receita Federal do 
Brasil, sem necessidade de encaminhamento de documentos para a CGNOR. 
 
As declarações prestadas são de inteira responsabilidade do fabricante e/ou importador, e são 
passíveis de verificação e eventuais penalidades previstas em Lei. 
 
Acompanham este requerimento: 
 
I - cópia da solicitação de cadastro de empresa fabricante/importador do EPI emitido pelo 
sistema de Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI; 
 
II - cópia autenticada do ato constitutivo, e suas alterações, se houver, no qual conste 
expressamente, dentre os objetivos sociais da empresa a fabricação e/ou a importação de EPI 
(em caso de alteração, se esta se referir ao ato constitutivo). 
 
Nestes termos, pede deferimento. 
 
 

____/____/_____ 
 

________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

Nome completo 
Cargo 

 
 
 
 

ANEXO III 
 
REQUERIMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA DE EQUIPAMENTO DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 
 
Ao 
Ministério do Trabalho e Emprego Secretaria de Inspeção do Trabalho 
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho Coordenação-Geral de Normatização e 
Programas Brasília - DF 
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A empresa _____________________ , estabelecida _____________________ ,    
___________Município ,  __________ UF, __________  CEP, _____________  CNPJ , vem 
requerer a emissão do Certificado de Aprovação do Equipamento de Proteção Individual, 
conforme previsto no subitem 6.8.1, alínea ″b″, da Norma Regulamentadora n.º 6, aprovada 
pela Portaria MTb n.º 3.214, de 1978, no art. 6º ou 7º da Portaria DSST/SIT n.º 451, de 20 de 
novembro de 2014 e na Portaria DSST/SIT n.º 452, de 20 de novembro de 2014. 
 
Acompanham este requerimento: 
 
I - cópia da folha de rosto do Requerimento de Emissão de CA emitida pelo Sistema de 
Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI; 
 
II - fotografias nítidas e coloridas do EPI, que evidenciem todo o equipamento de proteção, bem 
como o local de marcação do CA; 
 
III - memorial descritivo do EPI e cópia do manual de instruções do EPI (exclusivamente na 
hipótese de equipamentos ensaiados ou certificados por laboratório estrangeiro  não 
credenciado junto ao DSST); 
 
IV- cópias autenticadas de (conforme o caso): 
 
a) do relatório de ensaio ou certificado de conformidade que comprove a avaliação de 
conformidade do produto realizada no âmbito do Sistema Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial - SINMETRO; 
 
b) dos certificados de conformidade ou relatórios de ensaio realizados no exterior, com 
tradução juramentada para língua portuguesa, quando não houver laboratório credenciado 
capaz de elaborar o ensaio no Brasil; 
 
c) do certificado de origem e declaração do fabricante estrangeiro que autorize o importador a 
comercializar o produto no Brasil, quando se tratar de EPI importado, ambos com tradução 
juramentada para língua portuguesa. 
 
Nestes termos, pede deferimento. 
 
 
 
 
 

____/___/___ 
 
 

_______________________ 
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Assinatura do representante legal da empresa 
Nome  completo 

Cargo 
  
ANEXO IV 
 
REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA DE EQUIPAMENTO DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 
 
Ao 
Ministério do Trabalho e Emprego Secretaria de Inspeção do Trabalho 
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho Coordenação-Geral de Normatização e 
Programas Brasília - DF 
 
A empresa  ___________________, ________________________estabelecida 
_______________Município, ________________UF  , ____________CEP,  _________CNPJ, 
vem requerer a renovação do Certificado de Aprovação n.º do Equipamento de Proteção 
Individual, conforme previsto no subitem 6.8.1, alínea ″c″, da Norma Regulamentadora n.º 6, 
aprovada pela Portaria MTb n.º 3.214, de 1978, no art. 6º ou 7º da Portaria DSST/SIT n.º 451, 
de 20 de novembro de 2014 e na Portaria DSST/SIT n.º 452, de 20 de novembro de 2014. 
 
Acompanham este requerimento: 
 
I - cópia da folha de rosto do Requerimento de Renovação de CA emitida pelo Sistema de 
Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI; 
 
II - fotografias nítidas e coloridas do EPI, que evidenciem todo o equipamento de proteção, bem 
como o local de marcação do CA; 
 
III - memorial descritivo do EPI e cópia do manual de instruções do EPI (exclusivamente na 
hipótese de equipamentos ensaiados ou certificados por laboratório estrangeiro  não 
credenciado junto ao DSST); 
 
IV - cópias autenticadas (conforme o caso): 
 
a) do relatório de ensaio ou certificado de conformidade que comprove a avaliação de 
conformidade do produto realizada no âmbito do Sistema Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial - SINMETRO; 
 
b) dos certificados de conformidade ou relatórios de ensaio realizados no exterior, com 
tradução juramentada para língua portuguesa, quando não houver laboratório credenciado 
capaz de elaborar o ensaio no Brasil; 
 



 

 
 

 

 
 

Edição Nº 11 | São Paulo, 18 de dezembro de 2014 
 

 

 
Responsável: Arnaldo Pedace - Tel.(11) 3897-9751                                                     Rua Alvorada, 1.280 - Vila Olímpia 
E-mail: apedace@sindusfarma.org.br - sindusfarma.org.br                                                                      São Paulo/SP - CEP 04550-004 

 

c) do certificado de origem e declaração do fabricante estrangeiro que autorize o importador a 
comercializar o produto no Brasil, quando se tratar de EPI importado, ambos com tradução 
juramentada para língua portuguesa. 
 
Nestes termos, pede deferimento. 
 

 
___/___/___ 

 
 

__________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

Nome  completo 
Cargo 

 
 
 

ANEXO V 
 
REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA DE EQUIPAMENTO DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 
 
Ao 
Ministério do Trabalho e Emprego Secretaria de Inspeção do Trabalho 
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho Coordenação-Geral de Normatização e 
Programas Brasília - DF 
 
A empresa ________________________ , __________________estabelecida, _______ 
_____Município, __________ UF, _____________CEP, _______________ CNPJ,  
____________ vem  requerer  a  alteração  do  Certificado  de Aprovação n.º  
_____________________ relativa a ________________________________________ , 
conforme disposto nos arts. 8º, 9º, 10 e 11 da Portaria DSST/SIT n.º 451, de 20 de novembro de 
2014 e na Portaria DSST/SIT n.º 452, de 20 de novembro de 2014. 
 
Acompanham este requerimento: 
 
I - cópia da folha de rosto do Requerimento de Alteração de CA emitida pelo Sistema de 
Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI; 
 
II - cópias autenticadas: 
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a) do(s) relatório(s) de ensaio ou certificado de conformidade que comprove a avaliação de 
conformidade do produto realizada no âmbito do Sistema Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial - SINMETRO; 
 
b) dos certificados de conformidade ou relatórios de ensaio realizados no exterior, com 
tradução juramentada para língua portuguesa, quando não houver laboratório credenciado 
capaz de elaborar o ensaio no Brasil; 
 
c) do certificado de origem e declaração do fabricante estrangeiro que autorize o importador a 
comercializar o produto no Brasil, quando se tratar de EPI importado, ambos com tradução 
juramentada para língua portuguesa. 
 
Nestes termos, pede deferimento. 
 

 ___/___/___   
 

_____________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

Nome  completo 
Cargo 

 
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 

01/12/2014 
 

 
PORTARIA N.º 452, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014 

(DOU DE 1º/12/2014 SEÇÃO I PÁG. 94) 
ESTABELECE AS NORMAS TÉCNICAS DE ENSAIOS E OS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS APLICÁVEIS 
AOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI ENQUADRADOS NO ANEXO I DA NR-6 E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
O SECRETÁRIO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO e o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, no uso das atribuições conferidas, respectivamente, pelo 
art. 14, inciso II e art. 16, inciso I do Anexo I do Decreto n.º 5.063, de 3 de maio de 2004 e, de 
acordo com o disposto no artigo 155 da CLT, resolvem: 
Art. 1º Aprovar as Normas Técnicas de Ensaios e os Requisitos Obrigatórios constantes dos 
Anexos I e II desta Portaria aplicáveis aos Equipamentos de Proteção Individual - EPI. 
Art. 2º Revogam-se os dispositivos em contrário em especial a Portaria DSST/SIT n.º 121, de 30 
de setembro de 2009, publicada no D.O.U de 02/10/09 - Seção 1, pág. 80 a 82. 
Art. 3º Eventuais casos omissos serão avaliados pelo DSST/SIT/MTE. 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA 
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Secretário de Inspeção do Trabalho 
 
RINALDO MARINHO COSTA LIMA 
Diretor do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho 
 
ANEXO I 
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 
 
1. REQUISITOS GERAIS 
1.1. O fabricante e o importador devem garantir e comprovar que o EPI foi concebido e 
fabricado em conformidade com as exigências deste Anexo. 
1.2. Os certificados de conformidade e os  relatórios de ensaio de EPI  devem ser apresentados 
em nome da empresa requerente fabricante ou importadora cadastrada no sistema CAEPI – 
Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI. 
1.2.1. Serão aceitos certificados de conformidade ou relatórios de ensaios realizados no 
exterior, emitidos em nome do fabricante estrangeiro, para os seguintes equipamentos: 
a) capacete para combate a incêndio; 
b) respirador purificador de ar motorizado, respirador de adução de ar tipo linha de ar 
comprimido de demanda com pressão positiva tipo peça facial inteira combinado com cilindro 
auxiliar, respirador de adução de ar tipo máscara autônoma de circuito fechado, respirador de 
fuga; 
c) máscara de solda de escurecimento automático; 
d) luvas de proteção contra vibração - somente ensaios da norma ISO 10819:1996. 
1.2.2. Serão aceitos relatórios de ensaios ou certificados de conformidade realizados no 
exterior, emitidos em nome do fabricante do tecido das vestimentas de proteção contra os 
efeitos térmicos do arco elétrico e fogo repentino, para os ensaios que avaliem o desempenho 
têxtil. 
1.2.3. Quando o equipamento for fabricado pela filial e a realização do ensaio ficar a cargo da 
matriz ou vice-versa, os dados do responsável pela fabricação do equipamento deverão 
necessariamente constar no relatório de ensaio ou no certificado de conformidade, ainda que 
de forma complementar. 
1.3. Os certificados de conformidade emitidos por organismos estrangeiros serão reconhecidos 
pelo MTE desde que o organismo certificador do país emissor do certificado seja acreditado por 
um organismo signatário de acordo multilateral de reconhecimento (Multilateral Recognition 
Arrangement - MLA), estabelecido por uma das seguintes cooperações: 
a) International Accreditation Forum, Inc. - IAF; 
b) Interamerican Accreditation Cooperation - IAAC. 
1.3.1 Os resultados de laboratórios estrangeiros de ensaio serão aceitos quando o laboratório 
for acreditado por um organismo signatário de acordo multilateral de reconhecimento mútuo, 
estabelecido por uma das seguintes cooperações: 
a) Interamerican Accreditation Cooperation - IAAC; 
b) European co-operation for Accreditation - EA; 
c) International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC. 
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1.3.2. Serão aceitos os resultados de ensaios realizados pelos laboratórios do organismo 
estrangeiro National Institute for Occupational Safety and Health - NIOSH, para respirador 
purificador de ar motorizado, respirador de adução de ar tipo linha de ar comprimido de 
demanda com pressão positiva tipo peça facial inteira combinado com cilindro auxiliar, 
respirador de adução de ar tipo máscara autônoma de circuito fechado, respirador de fuga. 
1.3.3. Serão aceitos os relatórios de ensaio emitidos pelos laboratórios Protective Clothing & 
Equipment Research Facility Department of Human Ecology, da University  of Alberta, 
Edmonton, Canadá e Textile Protection and Confort Center, da College of Textiles North Carolina 
State University, Carolina do Norte, Estados Unidos, referentes aos ensaios realizados segundo 
as Normas ASTM F 1506-08, ASTM F 1930-08 e ASTM D 6413-08, até que haja laboratório 
nacional credenciado para a realização destes ensaios. 
1.3.4. A documentação prevista nos subitens 1.3 e 1.3.1 deve ser encaminhada ao DSST com 
tradução juramentada em Português (Brasil), na versão original, com identificação e contato do 
emissor. 
1.3.5. Além das situações previstas nesta Portaria, serão aceitos relatórios de ensaio ou 
declaração de conformidade realizada no exterior, em caráter excepcional, somente nos casos 
em que não haja laboratório nacional credenciado pelo DSST apto para a realização dos 
ensaios. 
1.3.5.1. O laboratório nacional credenciado poderá delegar a realização de parte dos ensaios 
previstos na norma técnica aplicável a laboratório estrangeiro, que atenda os requisitos do item 
1.3.1, desde que realize, no mínimo, 80% dos ensaios em suas próprias instalações. 
1.3.5.1.1. O laboratório  nacional credenciado será responsável pelos resultados de ensaios 
realizados em laboratórios subcontratados. 
1.3.5.2. Na situação prevista no item 1.3.5.1, o laboratório nacional deve estar credenciado pelo 
DSST/SIT/MTE para o ensaio segundo a norma técnica aplicável. 
1.4. Serão aceitos relatórios de ensaio segundo a norma MT- 11:1977, emitidos em até 180 dias 
após a publicação desta portaria, para o EPI tipo luva de proteção contra agentes químicos. 
1.5. Princípios a serem observados na concepção e fabricação de EPI: 
a) os EPI devem ser concebidos e fabricados de forma a propiciar dentro das condições normais 
das atividades o nível mais alto possível de proteção; 
b) a concepção dos EPI deve levar em consideração o conforto e a facilidade de uso por 
diferentes grupos de trabalhadores, em diferentes tipos de atividades e de condições 
ambientais; 
 c) os EPI devem ser concebidos de maneira a propiciar o menor nível de desconforto possível; 
d) o EPI deve ser concebido de forma a não acarretar riscos adicionais ao usuário e não reduzir 
ou eliminar sentidos importantes para reconhecer e avaliar os riscos das atividades; 
e) todas as partes do EPI em contato com o usuário devem ser desprovidas de asperezas, 
saliências ou outras características capazes de provocar irritação ou ferimentos; 
f) os EPI devem adaptar-se à variabilidade de morfologias do usuário quanto a dimensões e 
regulagens, ser de fácil colocação e permitir uma completa liberdade de movimentos, sem 
comprometimento de gestos, posturas ou destreza; 
g) os EPI devem ser tão leves quanto possível, sem prejuízo de sua  eficiência,  e 
resistentes às condições ambientais previsíveis; 
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h) EPI que se destinam a proteger simultaneamente contra vários riscos devem ser concebidos e 
fabricados de modo a satisfazerem as exigências específicas de cada um desses riscos e de 
possíveis sinergias entre eles; 
i) os materiais utilizados na fabricação não devem apresentar efeitos nocivos à saúde. 
2. REQUISITOS  ESPECÍFICOS 
2.1. EPI com dispositivos de regulagem devem oferecer mecanismos de fixação que impeçam 
sua alteração involuntária após ajustados pelo trabalhador, observadas as condições previsíveis 
de utilização. 
2.2. EPI destinados à proteção da face, olhos e vias respiratórias devem restringir  o 
mínimo  possível  o  campo  visual  e  a  visão  do  usuário  e  ser  dotados,  se  necessário,  de 
dispositivos para evitar o embaçamento. 
2.3. EPI destinados à utilização em áreas classificadas devem ser concebidos e fabricados de tal 
modo que não possam originar arcos ou faíscas de origem elétrica, eletrostática ou resultantes 
do atrito, passíveis de inflamar uma mistura explosiva. 
2.4. Todos os dispositivos de ligação, extensão ou complemento conexos a um EPI devem ser 
concebidos e fabricados de forma a garantir o nível de proteção do equipamento. 
2.4.1. Os equipamentos de proteção individual conjugados, tais como calçado + vestimentas ou 
luvas + vestimentas para proteção contra agentes meteorológicos, água e químicos, devem ter 
suas conexões e junções avaliadas de acordo com os requisitos estabelecidos no Anexo B da 
norma ISO 16602:2007. 
2.4.1.1. Somente é permitida a emissão de CA para os equipamentos de proteção individual 
conjugados indicados no item 2.4.1 quando seus dispositivos forem destinados à proteção 
contra o mesmo risco. 
2.5. EPI destinados a proteger contra os efeitos do calor e chamas devem possuir capacidade de 
isolamento térmico e resistência mecânica compatíveis com as condições previsíveis de 
utilização. 
2.5.1. Os materiais constitutivos e outros componentes destinados à proteção contra o calor 
proveniente de radiação e convecção devem apresentar resistência apropriada e grau de 
incombustibilidade suficientemente elevado para evitar qualquer risco de auto-inflamação nas 
condições previsíveis de utilização. 
2.5.2. Os materiais e outros componentes de EPI passíveis de receber grandes projeções de 
produtos quentes devem, além disso, amortecer suficientemente os choques mecânicos. 
2.5.3. O relatório de ensaio, emitido em nome do fabricante de vestimentas para proteção 
contra agentes térmicos provenientes do fogo repentino, deve conter a composição do tecido, o 
nome do fabricante e a gramatura, acrescido do Arc Thermal Performance Value - ATPV do 
tecido quando a vestimenta proteger contra agentes térmicos provenientes do arco elétrico. 
2.5.3.1. Para vestimentas multicamadas os relatórios devem especificar tal condição. 
2.5.3.2. O relatório de ensaio do equipamento conjugado formado por capuz tipo carrasco com 
lente e capacete para proteção contra agentes térmicos provenientes do arco elétrico deve 
conter as informações do CA do capacete, nome do fabricante do equipamento conjugado, o 
nome do fabricante da lente e o nome do fabricante do tecido, acompanhado do seu respectivo 
ATPV e composição. 
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2.5.3.3. O relatório de ensaio do equipamento conjugado formado por capacete e protetor 
facial para proteção contra os agentes térmicos provenientes do arco elétrico devem conter as 
informações do CA do capacete, nome do fabricante do equipamento conjugado e nome do 
fabricante do protetor facial. 
2.5.4. Os equipamentos conjugados formados por capuz tipo carrasco com lente e capacete e 
por capacete e protetor facial, para proteção contra os agentes térmicos provenientes do arco 
elétrico, devem ser ensaiados de acordo com as normas ASTM 2178-08 + ANSI Z 87.1, ou 
alteração posterior. 
2.5.4.1. Os ensaios laboratoriais referentes à norma técnica ANSI Z 87.1 devem ser realizados 
em laboratórios nacionais credenciados pelo DSST. 
2.5.5. A determinação do ATPV (Arc Termal Performance Value), para avaliação da 
conformidade dos equipamentos de proteção contra os efeitos térmicos do arco elétrico em 
relação às Normas ASTM F 2178 - 08, ASTM F 2621-06 e ASTM F 1506 - 08, deve ser 
comprovado pelos relatórios de ensaio do tecido de acordo com a Norma ASTM F 1959/F 
1959M- 06a ª¹, ou alterações posteriores. 
2.5.6. A conformidade das vestimentas de proteção contra os efeitos térmicos do arco elétrico 
em relação à Norma IEC 61482 - 2: 2009 deve ser comprovada pelos relatórios de ensaio do 
equipamento realizados de acordo com as Normas IEC 61482-1-1: 2009 e/ou IEC 61482-1-2 : 
2007, ou alterações posteriores, incluído o ensaio da Norma IEC 61482-1-1, método B. 
2.5.6.1. A determinação do ATPV (Arc Termal Performance Value) nestes casos deve ser 
comprovada pelos relatórios de ensaio do tecido de acordo com a Norma IEC 61482-1-1, 
método A. 
2.5.7. A conformidade das vestimentas de proteção contra os efeitos térmicos do fogo repentino 
em relação à Norma NFPA 2112 - 07 deve ser comprovada pelos relatórios de ensaio do 
equipamento de acordo com as Normas ASTM F 1930 - 08 e ASTM D 6413 - 08, ou alterações 
posteriores. 
2.5.8. A conformidade das vestimentas de proteção contra os efeitos térmicos do fogo repentino 
em relação à Norma ISO 11612: 2008 deve ser comprovada pelos relatórios de ensaio do 
equipamento de acordo com as Normas ISO 13506: 2008 e ISO 15025 : 2000, ou alterações 
posteriores. 
2.6. EPI que incluírem equipamento de proteção respiratória devem assegurar cabalmente, em 
todas as condições previsíveis, mesmo as mais desfavoráveis, a função de proteção que lhes é 
atribuída. 
2.7. EPI destinados a proteger contra os efeitos do frio devem possuir isolamento térmico e 
resistência mecânica apropriados às condições previsíveis de utilização para as quais foram 
fabricados. 
2.7.1. Os materiais e outros componentes flexíveis dos EPI destinados a intervenções dentro de 
ambientes frios devem conservar grau de flexibilidade apropriado, permitindo completa 
liberdade de movimentos, sem comprometimento de gestos, posturas ou destreza. 
2.7.2. EPI de proteção contra o frio devem resistir à penetração de quaisquer líquidos, incluindo 
água, e não devem provocar lesões resultantes de contatos entre a sua superfície externa e o 
usuário. 



 

 
 

 

 
 

Edição Nº 11 | São Paulo, 18 de dezembro de 2014 
 

 

 
Responsável: Arnaldo Pedace - Tel.(11) 3897-9751                                                     Rua Alvorada, 1.280 - Vila Olímpia 
E-mail: apedace@sindusfarma.org.br - sindusfarma.org.br                                                                      São Paulo/SP - CEP 04550-004 

 

2.8. As luvas de proteção contra vibração devem possuir na região dos dedos as mesmas 
características de atenuação que a da região da palma das mãos. 
2.8.1. EPI destinados a proteger as mãos contra vibrações devem ter capacidade de atenuar 
frequências compreendidas entre 16 Hz e 1600 Hz, conforme definições da Norma ISO 
10819:1996. 
 2.8.2. Os ensaios laboratoriais das luvas para proteção contra vibrações referentes às normas 
técnicas EN 420:2003 e EN 388:2003 deverão ser realizados em laboratórios nacionais 
credenciados pelo DSST. 
2.9. EPI destinados a proteger contra efeitos da corrente elétrica devem possuir um grau de 
isolamento adequado aos valores de tensão aos quais o usuário é passível de ficar exposto nas 
condições previsíveis mais desfavoráveis. 
2.10. Os equipamentos de proteção individual destinados à proteção contra umidade 
proveniente de operações com uso de água, que devem ser testados de acordo com a norma BS 
3546/74, devem ser submetidos ao ensaio de resistência ao rasgo indicado no item 6.11 da 
norma ISO 16602/2007, ficando dispensados da realização do ensaio de resistência ao rasgo 
que consta na norma BS 3546/74. 
2.10.1. Os equipamentos indicados no subitem 2.10 serão classificados de acordo com seu nível 
de desempenho (tabela 11 da Norma ISO 16602/2007), sendo considerado aprovado somente 
aqueles que atingirem, no mínimo, desempenho compatível com a classe 1. 
2.11. Para os EPI tipo cremes protetores, deve-se apresentar a cópia da publicação do registro 
do creme protetor no órgão de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, conforme previsto 
na Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 1976. 
2.12. As vestimentas de proteção para atividades com motosserra, a serem ensaiadas por 
qualquer das séries da norma ISSO 11393, poderão ser submetidas, na fase de pré- tratamento 
das amostras, a método de lavagem/limpeza indicado pelo fabricante nas instruções de uso do 
equipamento. 
2.13. As vestimentas de proteção contra riscos de origem química (agrotóxico) deverão 
comprovar nível de proteção 2 ou 3 nos ensaios da norma técnica ISO 27065:2011. 
3. MARCAÇÃO 
3.1. Todo EPI deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, ao longo de sua vida 
útil, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA, ou, no 
caso de EPI importado, o nome do importador, o lote de fabricação e o número do CA. 
3.1.1. Entende-se por nome comercial da empresa a razão social ou o nome fantasia que conste 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido pela Receita Federal do Brasil. 
3.1.2. É vedada a marcação, sob qualquer forma, de marca registrada, razão social, nome 
fantasia ou CNPJ de empresa diversa da detentora do CA. 
3.2. O lote de fabricação do EPI compreende as unidades do equipamento de mesmo modelo, 
fabricados pelo mesmo processo e mesma matéria-prima, limitados a 30 dias de fabricação. 
3.2.1. O lote de fabricação deve permitir a rastreabilidade do EPI. 
3.3. A data de fabricação do EPI deve ser marcada de forma indelével, legível e, sempre que 
possível, em cada exemplar ou componente do EPI. 
3.3.1. A data de fabricação do EPI deve expressar, no mínimo, o mês e o ano de fabricação do 
EPI. 
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3.3.2. Se tecnicamente não for possível a marcação em cada EPI, o fabricante ou importador 
deve disponibilizar essa informação na embalagem do EPI. 
3.4. Caso o EPI contenha uma ou mais marcas de referência ou de sinalização a serem 
respeitadas, essas devem ser perfeitamente legíveis, completas, precisas e compreensíveis e 
assim permanecerem ao longo do tempo de vida previsível do equipamento. 
3.5. Quando o processo de higienização preconizado pelo fabricante ou importador resultar em 
alteração das características do EPI, deve ser colocado, sempre que possível, em cada exemplar 
do produto, a indicação do número de higienizações acima do qual é necessário proceder à 
revisão ou à substituição do equipamento. 
3.5.1. Se tecnicamente não for possível colocar a marcação em cada EPI, o fabricante 
ou importador deve disponibilizar essa informação no manual de instruções e na embalagem.  
3.6. EPI destinados a proteção contra produtos químicos ou respingos de produtos químicos 
devem dispor de marcação contendo dados referentes à composição do material, aos produtos 
químicos aos quais pode ser exposto, como também ao nível de proteção oferecido, sempre que 
possível em cada exemplar. 
3.6.1. Se tecnicamente não for possível colocar a marcação em cada EPI, o fabricante ou 
importador deve disponibilizar essa informação no manual de instruções e na embalagem. 
3.7. EPI destinados a trabalhos ou manobras em instalações elétricas sob tensão ou suscetíveis 
de ficarem sob tensão devem possuir marcação, sempre que possível gravada no produto, que 
indique a classe de proteção e/ou a tensão máxima de utilização, o número de série e a data de 
fabricação. 
3.7.1. Se tecnicamente não for possível colocar a marcação em cada EPI, o fabricante ou 
importador deve disponibilizar essa informação no manual de instruções e na embalagem. 
3.8. EPI destinados a proteger contra os efeitos de radiações ionizantes devem possuir 
marcação que indique a natureza e a espessura dos materiais constitutivos apropriados às 
condições previsíveis de utilização. 
3.9. EPI destinados à proteção das mãos devem possuir na embalagem as seguintes 
informações: 
a) tamanhos disponíveis; 
b) medidas da circunferência e comprimento da mão correspondentes às instruções de 
utilização; 
c) instruções de uso, conservação e limpeza; 
d) efeitos secundários de danos à saúde, provocados ou causados pelo uso das luvas, como 
alergias, dermatoses, entre outros; 
e) efeitos secundários de ampliação do risco de acidentes decorrentes do uso de luvas, 
especialmente na operação de máquinas, equipamentos ou atividades com  contato  com 
partes móveis; 
f) efeitos secundários de perda ou redução da sensibilidade táctil e da capacidade de preensão; 
g) indicação, caso a proteção esteja limitada a apenas uma parte da mão; 
h) especificação, caso o uso seja recomendado para apenas uma das mãos ou ainda se haja 
indicação para o uso de luvas diferentes em cada mão; 
i) referência a acessórios e partes suplentes, se houver. 
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3.10. As marcações especificadas nesta Portaria não substituem outras determinadas na 
legislação vigente. 
4. MEMORIAL DESCRITIVO E MANUAL DE INSTRUÇÕES 
4.1. O Memorial Descritivo e o Manual de Instruções dos Equipamentos de Proteção Individual, 
bem como suas embalagens, devem ser apresentados aos Laboratórios e Organismos de 
Certificação de Produtos - OCP responsáveis pela realização dos ensaios de equipamentos para 
fins de obtenção e renovação de CA. 
4.1.1. Em  caso  de  equipamentos  certificados  no  âmbito  do  Sistema  Nacional  de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - SINMETRO, além da documentação referida 
nesta Portaria, deverão ser apresentados ao OCP os documentos exigidos nos Requisitos de 
Avaliação da Conformidade - RAC relativos ao equipamento. 
4.2. O Memorial Descritivo do EPI deve estar em Português (Brasil) e deve apresentar o 
conteúdo exigido na norma técnica aplicável ao equipamento. 
4.2.1. Em caso de ausência de parâmetros para a elaboração do Memorial Descritivo na norma 
técnica aplicável, o Memorial Descritivo deverá conter: 
a) enquadramento do EPI na relação do Anexo I da NR-6; 
b) descrição das características e especificações técnicas do EPI, bem como dos materiais 
empregados na sua fabricação; 
c) o uso a que se destina o EPI e suas correspondentes restrições; 
d) local onde será feita a gravação das informações previstas no item 6.9.3 da NR-6; 
 e) descrição de outras marcações obrigatórias do EPI, conforme as respectivas normas técnicas 
aplicáveis; 
f) descrição das possíveis variações do EPI, tais como: referência, tamanho, numeração, dentre 
outras; 
g) outras informações relevantes acerca do EPI. 4.3. O Manual de Instruções do EPI deve estar 
em Português (Brasil) e deve apresentar o conteúdo exigido na norma técnica aplicável ao 
ensaio do equipamento. 
4.3.1. Em caso de ausência de parâmetros para a elaboração do Manual de Instruções na 
norma técnica aplicável, o Manual de Instruções deverá conter: 
a) descrição completa do EPI; 
b) indicação da Proteção que o EPI oferece; 
c) instruções sobre o uso, armazenamento, higienização e manutenção corretos; 
d) restrições e limitações do equipamento; 
e) vida útil ou periodicidade de substituição de todo ou das partes do EPI que sofram 
deterioração com o uso; 
f) acessórios existentes e suas características; 
g) forma apropriada para guarda e transporte; 
h) declaração do fabricante ou importador de que o equipamento não contém substâncias 
conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário e/ou declaração de presença de 
substâncias alergênicas; 
i) os tempos máximos de uso em função da concentração/intensidade do agente de risco, 
sempre que tal informação seja necessária para garantir a proteção especificada para o 
equipamento; 
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j) incompatibilidade com outros EPI passíveis de serem usados simultaneamente; 
k) possibilidade de alteração das características, da eficácia ou do nível de proteção do EPI 
quando exposto a determinadas condições ambientais (exposição ao frio, calor, produtos 
químicos, etc.) ou em função de higienização. 
4.4. Instruções específicas para determinados tipos de EPI. 
4.4.1. O manual de instruções dos EPI destinados a prevenir quedas de altura deve conter 
especificações quanto ao modo adequado de ajuste dos dispositivos de preensão do corpo e de 
fixação segura do equipamento. 
4.4.2. O manual de instruções dos EPI destinados à proteção em trabalhos ou manobras em 
instalações elétricas sob tensão ou suscetíveis de ficarem sob tensão deve conter informações 
relativas à natureza e à periodicidade dos ensaios dielétricos a que devem ser submetidos 
durante o seu tempo de vida. 
4.4.3. EPI destinados a intervenções de curta duração devem conter no manual de instruções 
indicação do tempo máximo admissível de exposição. 
4.4.4. O fabricante ou importador dos EPI para proteção auditiva deve disponibilizar no manual 
de instruções ou na embalagem as seguintes informações: 
a) limitações do EPI quanto a alterações da atenuação teórica devido a fatores como as 
características da atividade e do usuário, a forma de uso e colocação, o tempo de uso, o uso 
concomitante com outros EPI, as condições ambientais e a deterioração por envelhecimento do 
material, entre outros; 
b) efeitos secundários de danos à saúde provocados ou causados pelo uso do equipamento 
como alergias, inflamações e outros; 
c) especificação das condições das atividades ou de locais de trabalho nos quais a redução da 
audição pode aumentar o risco de acidentes de trabalho; 
d) tamanhos disponíveis; 
e) instruções de uso, conservação e limpeza; 
f) outras condições e limitações específicas; 
g) prazos máximos para substituição. 
  
4.5. A referência do equipamento deve ser indicada pelo fabricante e/ou importador em todos 
os documentos apresentados, sendo vedado o uso de expressões ou termos que induzam o 
usuário em erro, que indiquem proteção que o equipamento não ofereça ou que indiquem 
característica não considerada para fins de emissão de CA. 
4.6. O Memorial Descritivo, o Manual de Instruções e a embalagem do EPI não podem conter 
expressões e informações técnicas genéricas, vagas ou dúbias, nem tão pouco divergentes com 
o resultado dos testes laboratoriais ou das especificações técnicas de fabricação e 
funcionamento. 

 
ANEXO II 

 
NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EPI- (disponível no site abaixo) 

http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A48EC2EA4014A0734083E0A4C/Portaria%20n.%C2%BA%

20452%20(Normas%20T%C3%A9cnicas%20de%20Ensaio%20para%20EPI).pdf 

http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A48EC2EA4014A0734083E0A4C/Portaria%20n.%C2%BA%20452%20(Normas%20T%C3%A9cnicas%20de%20Ensaio%20para%20EPI).pdf
http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A48EC2EA4014A0734083E0A4C/Portaria%20n.%C2%BA%20452%20(Normas%20T%C3%A9cnicas%20de%20Ensaio%20para%20EPI).pdf
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 

01/12/2014 
 
 

PORTARIA N.º 453, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014 
(DOU DE 1º/12/2014 SEÇÃO I PÁG. 98) 

ESTABELECE PROCEDIMENTOS PARA O CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS PELO 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  - MTE E REQUISITOS  OBRIGATÓRIOS  A  SEREM 

OBSERVADOS  NA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS LABORATORIAIS PARA FINS DE OBTENÇÃO DE 
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA. 

 
O SECRETÁRIO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO e o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA 
E SAÚDE NO TRABALHO, no uso das atribuições conferidas, respectivamente, pelo art. 14, inciso 
II e art. 16, inciso I do Anexo I do Decreto n.º 5.063, de 3 de maio de 2004, e, de acordo com o 
disposto no artigo 155 da CLT, resolvem: 
Art. 1º Estabelecer procedimentos para o credenciamento de laboratório nacional de terceira 
parte, público ou privado, junto ao DSST/SIT/MTE, para a realização de ensaios laboratoriais 
para fins de emissão ou renovação de Certificado de Aprovação - CA de Equipamento de 
Proteção Individual - EPI, conforme Anexo 1 desta Portaria. 
Art.  2º  Estabelecer  requisitos  obrigatórios  a  serem  avaliados  por  laboratórios 
credenciados ou Organismos de Certificação de Produto - OCP, durante a realização de ensaios 
laboratoriais ou certificações de Equipamento de Proteção Individual - EPI, para fins  de emissão 
ou renovação de Certificado de Aprovação - CA, conforme Anexo 2 desta Portaria 
Art. 3º Aprovar os formulários constantes dos Anexos 3, 4, 5 e 6 desta Portaria. 
Art. 4º Os relatórios de ensaio, referentes aos EPI, emitidos pelos laboratórios nacionais 
credenciados, bem como os certificados de conformidade emitidos pelos OCP, deverão atender 
o disposto no Anexo 2 desta Portaria em no máximo 90 dias. 
Art. 5º Eventuais casos omissos serão avaliados pelo DSST/SIT/MTE. 
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA 
Secretário de Inspeção do Trabalho 
 
RINALDO MARINHO COSTA LIMA 
Diretor do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho 
  
ANEXO 1 CREDENCIAMENTO  DE  LABORATÓRIOS 
1. DO CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS 
1.1. O DSST/SIT/MTE somente realiza o credenciamento de laboratórios nacionais de terceira 
parte. 
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1.2. Para solicitar o credenciamento de  um laboratório, o interessado deverá protocolizar no 
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho - DSST, da Secretaria de Inspeção do Trabalho 
- SIT, do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, os seguintes documentos: 
I - requerimento de credenciamento, assinado pelo representante legal do laboratório, com 
firma reconhecida em cartório, conforme Anexo 3; 
II - cópia autenticada do ato constitutivo do laboratório e suas alterações, se houver; 
III - cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do laboratório, válido e atualizado; 
IV - termo de compromisso de responsabilidade técnica do Responsável Técnico do laboratório e 
do Responsável Técnico Substituto, com firma reconhecida em cartório, conforme formulário 
constante do Anexo 4; 
V -  cópia  autenticada  da  carteira  de  habilitação  profissional,  válida  e  atualizada, 
emitida pelo respectivo conselho de classe, do Responsável Técnico do laboratório, do 
Responsável Técnico Substituto, bem como do signatário autorizado para cada área de atuação 
presente no escopo da acreditação do laboratório junto à Coordenação-Geral de Acreditação do 
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - CGCRE/INMETRO; 
VI - cópia autenticada do certificado de acreditação e do escopo de acreditação nos termos da 
norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 - Requisitos Gerais para a Competência de Laboratórios de 
Ensaio e Calibração, emitidos pela CGCRE/INMETRO, válidos e atualizados, contemplando os 
ensaios constantes na solicitação de credenciamento. 
1.2.1. O selo eletrônico será aceito como prova de autenticidade das cópias apresentadas, 
desde que a via do documento contenha o código eletrônico gerado  pelo cartório, bem como o 
endereço eletrônico para conferência. 
1.2.2. A cópia autenticada do ato constitutivo da empresa, e suas alterações,  se houver, poderá 
ser substituída: 
I - por documento eletrônico equivalente, impresso, que possibilite a confirmação de sua 
autenticidade via internet. 
II - por cópia autenticada da consolidação do contrato social que englobe todas as alterações 
efetuadas. 
1.3. O credenciamento somente será concedido para os ensaios demandados pelo laboratório 
no requerimento de credenciamento pelo laboratório para fins de emissão e renovação de CA. 
1.3.1. O credenciamento somente será concedido para os ensaios constantes do escopo de 
acreditação do laboratório emitido pela CGCRE/INMETRO. 
1.3.2. Para cada inclusão ou exclusão realizada na relação dos ensaios realizados para fins de 
emissão e renovação de CA, o laboratório deverá solicitar a alteração do escopo de seu 
credenciamento junto ao DSST/SIT/MTE, protocolizando requerimento de alteração de escopo 
de credenciamento, preenchido e assinado pelo representante legal do laboratório, conforme 
Anexo 5. 
1.3.3. No caso de inclusão de novo ensaio no escopo do credenciamento junto ao MTE, o 
laboratório deverá apresentar o escopo de acreditação do laboratório pela CGCRE/Inmetro que 
compreenda este ensaio. 
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1.4. O laboratório deverá nomear um de seus representantes legais para ser o Responsável 
Técnico do laboratório, bem como signatário autorizado para cada área de atuação relacionada 
ao processo de certificação de EPI. 
1.4.1. O Responsável Técnico do laboratório e os signatários autorizados serão responsáveis 
pela interlocução entre o laboratório e a Coordenação-Geral de Normatização e Programas 
CGNOR/DSST/ SIT. 
1.4.2. O Responsável Técnico será responsável por todas as etapas do ensaio, bem como pelos 
resultados emitidos. 
1.4.3. Para fins de emissão de CA, o Responsável Técnico somente poderá emitir relatórios 
técnicos referentes aos ensaios para os quais o laboratório esteja credenciado junto ao MTE. 
1.4.4. Os relatórios técnicos emitidos para fins de emissão, renovação ou alteração de CA 
poderão ser assinados pelo Responsável Técnico do laboratório ou pelo respectivo signatário  
autorizado. 
1.4.5. O laboratório deverá nomear Responsável Técnico Substituto, que exercerá as mesmas 
atribuições do Responsável Técnico, sempre que este estiver impossibilitado de fazê- lo. 
1.4.6. O laboratório poderá solicitar a alteração do Responsável Técnico ou de seu Substituto, 
protocolizando no MTE os seguintes documentos: 
I - novo termo de compromisso de responsabilidade técnica do responsável técnico ou 
do responsável técnico substituto, com firma reconhecida em cartório, conforme formulário 
constante do Anexo 4; 
II - cópia da carteira de habilitação profissional, válida e atualizada, emitida pelo respectivo 
conselho de classe, do responsável técnico ou do responsável técnico substituto. 
1.5. O laboratório que alterar o CNPJ ou a razão social com os quais foi inicialmente credenciado 
deverá informar imediatamente ao DSST, encaminhando novamente a documentação, 
devidamente atualizada, constante do item 1.2 desta Portaria. 
1.5.1. O não atendimento ao item anterior ensejará o cancelamento do credenciamento do 
laboratório junto ao MTE, devendo o laboratório interromper de imediato a realização de 
ensaios até a devida regularização. 
1.5.2. O laboratório que incorrer na situação descrita anteriormente deverá protocolizar nova 
solicitação de credenciamento, atendendo ao disposto no item 1.2 desta Portaria. 
1.6. Os Laboratórios já credenciados junto a este Ministério, na data da publicação desta 
Portaria, e que já são acreditados pela CGCRE/INMETRO, deverão encaminhar ao DSST/SIT/MTE 
a documentação indicada no item 1.2 deste anexo em até 12 (doze) meses. 
1.6.1. Os Laboratórios já credenciados junto a este Ministério, na data da publicação desta 
Portaria, e que ainda não sejam acreditados pela CGCRE/INMETRO, deverão dar início ao 
processo de acreditação em até 12 (doze) meses. 
1.6.1.1. A solicitação de acreditação protocolada junto a CGCRE/INMETRO deve ser 
encaminhada para o DSST/SIT/MTE em até 12 meses após a publicação desta Portaria. 
1.6.1.2. Os Laboratórios que se enquadrarem na situação indicada no item 1.6.1 deverão 
concluir o processo de acreditação em até 36 (trinta e seis) meses após a Publicação desta 
Portaria, devendo encaminhar ao DSST/SIT/MTE toda a documentação indicada no item 1.2. 
1.7. A suspensão do credenciamento dar-se-á mediante o descumprimento de qualquer critério 
ou requisito estabelecido nesta Portaria. 
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1.7.1. A suspensão  do  credenciamento  abrangerá todos  os  ensaios  do  escopo  de 
credenciamento  do  laboratório. 
1.7.2. Poderá  ocorrer  a  suspensão  parcial  do  laboratório  caso  a  infração  esteja 
relacionada  a  procedimentos  técnicos  restritos  a  uma  área  de  atuação  específica,  não 
prejudicando os demais ensaios presentes no escopo do credenciamento do laboratório. 
  
1.7.3. A suspensão será mantida até que as ações corretivas pertinentes sejam implementadas 
e consideradas satisfatórias pelo DSST/SIT/MTE. 
1.7.4. O não cumprimento das ações corretivas relativas às não conformidades evidenciadas, 
poderá resultar no cancelamento do credenciamento do laboratório. 
1.7.5. A suspensão da acreditação do laboratório junto à CGCRE/INMETRO ensejará a 
automática suspensão do credenciamento do laboratório junto ao MTE. 
1.8. O cancelamento do credenciamento dar-se-á mediante ocorrência de falsificações ou 
adulterações de resultados, na manipulação das amostras ou outras manobras que 
comprometam a idoneidade da instituição. 
1.8.1. O  cancelamento  da  acreditação  do  laboratório  junto  à  CGCRE/INMETRO 
ensejará automaticamente o cancelamento do credenciamento do laboratório junto ao MTE. 
1.9. O laboratório que tiver seu credenciamento junto ao MTE suspenso ou cancelado deverá 
interromper imediatamente o ensaio e o recebimento de amostras. 
1.10. Os casos de suspensão e cancelamento de credenciamento de laboratório junto ao MTE 
serão divulgados e mantidos no sítio eletrônico do MTE. 
  
 
REALIZAÇÃO DE ENSAIOS LABORATORIAIS EM EPI 
 
2. DA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS LABORATORIAIS DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL - EPI 
2.1. Os EPI devem ser ensaiados de acordo com as normas técnicas aplicáveis especificadas na 
Portaria DSST/SIT n.º 452, de 20/11/2014. 
2.2. Os laboratórios credenciados junto ao MTE e os OCP deverão avaliar o equipamento 
conjuntamente com os respectivos Memoriais Descritivos, Manuais de Instrução e, ainda, com 
suas embalagens, quando for o caso. 
2.3. A adequação do Memorial Descritivo, do Manual de Instruções e da embalagem do 
equipamento, apresentados pelo fabricante ou importador de EPI, quanto aos itens elencados 
na norma técnica de ensaio aplicável e na Portaria DSST/SIT n.º 452, de 20/11/2014, deverá 
constar do Relatório de Ensaio emitido pelo laboratório credenciado junto ao DSST/SIT/MTE ou 
do Certificado de Conformidade emitido pelo OCP responsável pela realização do ensaio do 
equipamento, em campos específicos. 
2.4. Deve ser verificada no Manual de Instruções a existência das informações que não puderem 
ser marcadas no próprio EPI, conforme especificações constantes na Portaria DSST/SIT n.º 452, 
de 20/ 11/ 2014. 
2.5. A documentação recebida pelo laboratório ou OCP para fins de emissão ou renovação de 
CA deverá ser arquivada pelo prazo de 10 anos. 
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2.6. O relatório de ensaio, emitido por laboratório credenciado junto ao MTE, responsável pela 
realização de ensaio de equipamento para fins de emissão ou renovação de CA deve conter, no 
mínimo: 
a) dados da empresa requerente fabricante  ou importadora cadastrada no sistema CAEPI com 
informação de razão social, CNPJ e endereço; 
b) em caso de EPI importado, os dados do fabricante estrangeiro do EPI; 
c) classificação do equipamento ensaiado, conforme Anexo I da Norma Regulamentadora n.º 6 - 
NR-6; 
d) Norma técnica de ensaio aplicável; 
e) descrição do equipamento ensaiado, elaborada pelo próprio laboratório; 
f) indicação dos tamanhos e cores do EPI, conforme ensaios realizados; 
g) referência (nome ou código) inequívoca do equipamento informada pelo fabricante ou 
importador; 
h) fotografias nítidas e coloridas do equipamento e do local de marcação das informações 
obrigatórias do item 6.9.3 da NR-6; 
i) indicação do local de marcação das informações obrigatórias do item 6.9.3 da NR-6; 
j) indicação de avaliação do memorial descritivo, do manual de instruções e da embalagem do 
EPI, atestando sua conformidade conforme a Portaria DSST/SIT n.º 452, de 20/ 11 / 2 0 1 4 ; 
k) resultados que expressem todos os valores obtidos para cada amostra do equipamento em 
todos os ensaios exigidos pela norma aplicável; 
l) conclusão que ateste a conformidade ou não conformidade do equipamento face aos 
resultados obtidos; 
m) data e assinatura do responsável técnico ou do respectivo signatário autorizado. 
2.6.1. Para elaboração do relatório de ensaio, além dos demais requisitos legais aplicáveis, os 
laboratórios devem observar que: 
a) a descrição do EPI deve restringir-se a forma construtiva, desenho, matéria-prima, materiais, 
componentes ou partes do equipamento, não devendo constar características ou adjetivos 
subjetivos que não possam ser comprovados através de requisitos normativos;  
b) o relatório de ensaio deve indicar as cores e tamanhos das amostras ensaiadas, sendo que se 
um produto for fabricado em várias cores, todas deverão ser ensaiadas em todos os ensaios 
previstos na norma aplicável, exceto quanto houver disposição contrária específica na norma 
técnica de ensaio aplicável, no RAC ou nos instrumentos legais do MTE. 
c) não é permitida a transferência de um resultado de ensaio para várias amostras mesmo que 
estas amostras sejam feitas com o mesmo material ou matéria-prima. 
2.7. O Certificado  de  Conformidade,  emitido  por  OCP,  com  base  em  ensaio  de 
equipamento para fins de emissão ou renovação de CA, deve conter, no mínimo: 
a) dados  da  empresa  requerente  fabricante  ou importadora  cadastrada  no  sistema CAEPI 
com informação de razão social, CNPJ e endereço; 
b) em caso de EPI importado, os dados do fabricante estrangeiro do EPI; 
c) classificação do equipamento ensaiado, conforme o respectivo Requisito  de Avaliação da 
Conformidade - RAC vigente; 
d) Norma técnica de ensaio aplicável; 
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e) descrição do equipamento ensaiado, elaborada pelo próprio laboratório, com informação de 
variações de tamanhos e cores, conforme a necessidade de cada EPI; 
f) referência (nome ou código) inequívoca do equipamento informada pelo fabricante ou 
importador; 
g) número do contrato e do certificado; 
h) data de emissão, data de manutenção e data de validade do Certificado; 
i) selo de Conformidade do Inmetro; 
j) assinatura do responsável técnico ou do respectivo signatário autorizado. 
2.7.1.  As  informações  das  alíneas  "a",  "b",  "f",  "g",  "h",  bem  como  a  descrição resumida 
do EPI, deverão ser disponibilizadas no site do INMET 
 
 
REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO 
 
Ao 
Ministério do Trabalho e Emprego Secretaria de Inspeção do Trabalho 
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho Coordenação-Geral de Normatização e 
Programas Brasília – DF 

 
 
 

Razão Social:  

Nome Fantasia:  

CNPJ: Número da Acreditação:  

Endereço:  

Bairro: CEP: 

Município: UF: 

Tel: Fax: 

Sítio Eletrônico:  

Nome do Laboratório (conforme consta na estrutura organizacional da organização): 

Endereço (se diferente do endereço da Organização): 

Bairro: CEP: 

Município: UF: 

Tel: Fax: 
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RESPONSÁVEL PELA DIREÇÃO DO LABORATÓRIO 

 

Nome:  

CPF: RG:  Órgão Expedidor/UF: 
Cargo:    
E-mail:    
Tel: 
 
ESCOPO SOLICITADO 

 
Área de atuação: 

 Fax:  

 

 ENSAIOMECÂNICO 

  ENSAIO ELÉTRICO 

  ENSAIO QUÍMICO 

  ENSAIO ACÚSTICO 

  ENSAIO OPTICO 

  ENSAIO BIOLÓGICO

  ENSAIO QUÍMICO (AGROTÓXICO)           ENSAIO DE RADIAÇÃO IONIZANTE 

  ENSAIO TÉRMICO 
 

Norma(s) ou procedimento(s): 

1. 

2. 
3. 

4. 

Descrição do(s)ensaio(s):  

1. 

2. 
3. 

4. 
 

SIGNATÁRIOS  AUTORIZADOS 
 

 Área de Atuação: 

 1. 

 2. 
 3. 

 4. 

 

 

Signatário autorizado: 

 1. 

 2. 
 3. 

 4.
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O Laboratório requerente assume perante o Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho 

-DSST/SIT/MTE, órgão responsável pelo credenciamento de Laboratórios para realização de 
ensaio para fins de emissão ou renovação de Certificado de Aprovação - CA de Equipamento 
de Proteção Individual - EPI, conforme legislação vigente, toda e qualquer responsabilidade 
pelas informações prestadas. 

 

 ____ /____/____   

 

 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal do Laboratório 

Nome completo 

Cargo 

 

Todos os campos deste formulário são de preenchimento obrigatório. Este documento só será 
valido com firma reconhecida. 

 

 

 
 

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
04/12/2014 

 
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 2.647, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2014 

REGULAMENTA AS CONDIÇÕES DE ISOLAMENTO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO DO AR E 
MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR, EM RELAÇÃO À EXPOSIÇÃO AO FUMO NOS 
AMBIENTES ESTABELECIDOS NO ART. 3º DO DECRETO Nº 2.018, DE 1º DE OUTUBRO DE 

1996, ALTERADO PELO DECRETO Nº 8.262, DE 31 DE MAIO DE 2014.  
 
OS MINISTROS DE ESTADO DA SAÚDE E DO TRABALHO 
E EMPREGO, INTERINO no uso das atribuições que lhes confere o art. 87 item II da 
Constituição, e Considerando o disposto no art. 200 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943, que aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT); 
 
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que instituiu o Sistema Único de 
Saúde (SUS); 
 
Considerando o disposto na Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre as 
restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, 
terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4º do art. 220 da Constituição Federal; 
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Considerando o Decreto nº 2.018, de 1º de outubro de 1996, que regulamenta a Lei nº 
9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de 
produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos 
termos do § 4º do art. 220 da Constituição; Considerando o Decreto nº 5.658, de 2 de 
janeiro de 2006, que promulga a Convenção-Quadro sobre Controle do Uso do Tabaco, 
adotada pelos países membros da Organização Mundial de Saúde em 21 de maio de 2003 e 
assinada pelo Brasil em 16 de junho de 2003; e Considerando o Decreto nº 8.262, de 2 de 
junho de 2014, que altera o Decreto nº 2.018, de 1º de outubro de 1996, estabelecendo 
exceções à proibição do uso de produtos fumígenos derivados ou não do tabaco em recinto 
coletivo fechado, no art. 3º, § 2º, incisos I a V, bem como determinando no § 3º do art. 3º 
que nos locais indicados no § 2º sejam adotadas condições de isolamento, ventilação e 
exaustão do ar e medidas de proteção ao trabalhador, em relação à exposição ao fumo, nos 
termos de normas complementares editadas pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e 
Emprego, resolvem: 
 
 
Art. 1º Esta Portaria Interministerial regulamenta as condições de isolamento, ventilação e 
exaustão do ar e medidas de proteção ao trabalhador em relação à exposição ao fumo nos 
ambientes indicados no art. 3º do Decreto nº 2.018, de 1º de outubro de 1996, alterado 
pelo Decreto nº 8.262, de 31 de maio de 2014. 
 
Art. 2º Para fins desta Portaria são adotadas as seguintes definições: 
 
I - área exclusiva para o uso de produtos fumígenos derivados ou não do tabaco: área 
destinada exclusivamente ao uso e à experimentação de produtos fumígenos derivados ou 
não do tabaco, isolada das demais áreas do estabelecimento, conforme os termos técnicos 
desta Portaria, e que esteja localizada em um dos seguintes estabelecimentos: 
 
a) estabelecimentos destinados especificamente à comercialização de produtos fumígenos, 
derivados ou não do tabaco, desde que essa condição esteja anunciada de forma clara na 
entrada do estabelecimento; 
 
b) estúdios e locais de filmagem ou gravação de produções audiovisuais, quando necessário 
à produção da obra; 
 
c) locais destinados à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos fumígenos derivados ou 
não do tabaco; e 
 
d) instituições de tratamento da saúde que tenham pacientes autorizados a fumar pelo 
médico que os assista; 
 
II - sistema de ventilação por exaustão: processo empregado para se obter em ambientes, a 
diluição dos poluentes gerados no do recinto e a substituição do ar exaurido por ar não 
poluído; e 
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III - emissões: mistura de gases e partículas provenientes do consumo de produtos 
fumígenos derivados ou não do tabaco. 
 
Art. 3º A área exclusiva para o uso de produtos fumígenos derivados ou não do tabaco deve 
possuir sistema de ventilação por exaustão, de forma a reduzir o acúmulo de emissões do 
produto no seu interior e evitar a sua transposição para os demais ambientes como medida 
de prevenção e proteção à saúde. 
 
Art. 4º No interior das áreas exclusivas para o uso de produtos fumígenos derivados ou não 
do tabaco é proibida a comercialização, a distribuição e o fornecimento de produtos 
alimentícios e produtos fumígenos derivados ou não do tabaco. 
 
Art. 5º Fica vedada a permanência regular de trabalhadores no interior das áreas exclusivas 
para o uso de produtos fumígenos derivados ou não do tabaco. 
 
§ 1º Quando for necessário o trânsito de trabalhadores para a  execução de atividades 
eventuais no interior das áreas exclusivas para o uso de produtos fumígenos derivados ou 
não do tabaco, deverão ser adotadas as medidas necessárias suficientes para minimização 
ou controle dos riscos decorrentes da exposição aos produtos fumígenos derivados ou não 
do tabaco. 
 
§ 2º Os serviços de manutenção das instalações e equipamentos das áreas exclusivas para o 
uso de produtos fumígenos derivados ou não do tabaco somente podem ser efetuados 
quando os locais não estiverem em funcionamento. 
 
Art. 6º As áreas exclusivas para uso de produtos fumígenos derivados ou não do tabaco 
devem possuir as condições específicas a seguir: 
 
I - planejamento físico que garanta: 
 
a) área mínima de 1,2m2 por usuário, não sendo permitida a permanência de pessoas em 
quantidade superior à estabelecida em 
projeto; 
 
b) enclausuramento completo da área exclusiva para uso de produtos fumígenos derivados 
ou não do tabaco, sem aberturas para o interior do estabelecimento em que esteja 
localizada, separada das demais áreas por paredes, devendo pelo menos uma dessas 
paredes ser construída com materiais que permitam a visualização completa de seu interior, 
com acesso efetuado por uma única porta; 
 
c) construção com materiais adequados para o revestimento de paredes, pisos, tetos e 
bancadas resistentes à lavagem e ao uso de desinfetantes, com o menor número possível de 
ranhuras ou frestas, mesmo após o uso e limpeza frequente; 
 
d) existência de cinzeiros com caixa de areia ou recipientes próprios para descarte; 
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e) existência de sistemas de prevenção de combate a incêndio (extintores, sprinklers, entre 
outros); 
f) porta com mecanismo de fechamento automático, de forma a se evitar vazamentos de ar 
da área exclusiva para uso de produtos fumígenos derivados ou não do tabaco para o 
restante do estabelecimento onde esteja localizada e para os estabelecimentos adjacentes, 
independente do o tipo de abertura ou de acabamento que a porta possua; e 
g) mobiliário feito de material não combustível, de fácil limpeza e que minimize a absorção 
das partículas emitidas pelos produtos fumígenos derivados ou não do tabaco. 
 
II - sistema de ventilação por exaustão que garanta: 
 
a) descarga do ar exaurido para o exterior suficiente para conter as emissões de 
contaminantes para outros ambientes; 
b) que o ar exaurido da área exclusiva seja totalmente dirigido para o exterior, não sendo 
permitida a recirculação para os demais ambientes; 
c) sistema de climatização que atenda às normas de vigilância sanitária; e 
d) que a área exclusiva para uso de produtos fumígenos derivados ou não do tabaco seja 
mantida em gradiente de pressão negativo em relação ao restante do estabelecimento onde 
esteja localizada e aos estabelecimentos adjacentes. 
 
§ 1º Fica vedado o uso de produtos fumígenos derivados do tabaco durante os períodos em 
que o sistema de ventilação por exaustão das áreas exclusivas para este fim não esteja 
operando de forma apropriada; 
 
§ 2º O uso de purificadores, lavadores de ar ou sistemas similares somente fica permitido se 
adotado em conjunto com o sistema de ventilação por exaustão; e 
 
§ 3º O sistema de ventilação por exaustão deve ser mantido em operação após a 
desocupação e desativação da área exclusiva para uso de produtos fumígenos derivados ou 
não do tabaco, sendo então desligado automaticamente pela ação de um relê temporizador, 
de forma a exaurir os resíduos e odores de fumaça que ficariam retidos e acumulados no 
ambiente fechado. 
 
Art. 7º A face externa da porta de entrada da área exclusiva para uso de produtos fumígenos 
derivados ou não do tabaco localizada em estabelecimentos destinados especificamente à 
comercialização de produtos fumígeros, derivados ou não do tabaco, desde que essa 
condição esteja anunciada de forma clara na entrada do estabelecimento, conterá as 
seguintes informações necessárias: 
 
I - informações sobre a utilização do local, o horários de funcionamento, a capacidade 
máxima de pessoas e a proibição de comercialização, distribuição e fornecimento de 
produtos alimentícios e produtos fumígenos derivados ou não do tabaco; e 
 
II - advertência sanitária ao consumidor contendo informações sobre os malefícios 
decorrentes do uso de produtos fumígenos derivados ou não do tabaco. 
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Parágrafo único. A advertência sanitária prevista no inciso II do "caput" também deve ser 
afixada no interior da área exclusiva de que trata este artigo. 
 
Art. 8º Os estabelecimentos enumerados no inciso I do art. 2º terão o prazo máximo de 180 
(cento e oitenta) dias após a publicação desta Portaria para se adequarem às suas 
disposições. 
 
Parágrafo único. Para o início ou reinício das atividades, os estabelecimentos devem atender 
na íntegra as disposições contidas nesta Portaria. 
 
Art. 9º Nas instituições de tratamento da saúde que tenham pacientes autorizados a fumar 
pelo médico que os assista somente será permitido o uso de produtos fumígenos derivados 
ou não do tabaco, por esses pacientes, nas áreas exclusivas definidas nesta Portaria ou, 
excepcionalmente, em áreas ao ar livre onde não circulem ou permaneçam outros pacientes 
e trabalhadores. 
 
Art. 10. Os locais de cultos religiosos onde haja uso de produto fumígeno derivado ou não 
do tabaco deve afixar na entrada a indicação sobre qual produto fumígeno está sendo 
utilizado.  
 
Parágrafo único. É vedado o trânsito e a permanência de trabalhadores para a execução de 
suas atividades laborativas, durante o uso dos produtos fumígenos, derivados ou não do 
tabaco. 
 
Art. 11. Os órgãos de vigilância sanitária Estaduais, Municipais e do Distrito Federal e as 
Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego serão responsáveis pela aplicação e 
execução de ações de sua competência visando ao cumprimento desta Portaria. 
 
Art. 12. Todos os atos normativos mencionados nesta Portaria, quando substituídos ou 
atualizados por novos atos, terão a referência automaticamente atualizada em relação ao 
ato de origem. 
 
Art. 13. Os locais indicados enumerados no inciso I do art. 2º devem observar as demais 
normas vigentes estabelecidas pelos 
Ministérios da Saúde e do Trabalho e Emprego e pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). 
 
Art. 14. O descumprimento das determinações contidas nesta Portaria constitui infração de 
natureza sanitária, sujeitando o infrator às sanções previstas nos art. 9º da Lei nº 9.294, de 
15 de julho de 1996, e/ou infração de natureza trabalhista, conforme previsto no art. 157 e 
observadas as punições previstas no art. 201, ambos da CLT, sem prejuízo de outras 
penalidades previstas na legislação em vigor. 
 
Parágrafo único. As infrações de natureza sanitária serão apuradas com a observância do 
processo previsto nos art. 12 e seguintes da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977. 
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Art. 15. O disposto nesta Portaria não exclui a necessidade de observância das normas 
sanitárias editadas pela ANVISA no exercício das competências previstas na Lei nº 9.782, de 
26 de janeiro de 1999. 
 
Art. 16. Esta Portaria Interministerial entra em vigor na data de sua publicação. 
 
ARTHUR CHIORO 
Ministro de Estado da Saúde 
NILTON FRAIBERG MACHADO 
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego 
Interino 
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PORTARIA N.º 458, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014 
(DOU DE 11/12/2014 SEÇÃO I PÁG. 86) 

DISPONIBILIZA PARA CONSULTA PÚBLICA O TEXTO TÉCNICO BÁSICO DE CRIAÇÃO DO ANEXO 
I - CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO APLICÁVEIS A TRABALHADORES DO 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM ATIVIDADE EXTERNA, DA NR-24 - CONDIÇÕES SANITÁRIAS E 
DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO. 

 
O SECRETÁRIO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO, no uso das atribuições conferidas pelo art. 14, 
inciso II, do Anexo I do Decreto n.º 5.063, de 3 de maio de 2004, e em face do disposto nos 
arts. 155 e 200 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto n.º 5.452, 
de 1º de maio de 1943, e no art. 4º da Portaria MTE n.º 1.127, de 02 de outubro de 2003, 
resolve: 
Art. 1º Disponibilizar para consulta pública o texto técnico básico para criação do Anexo I - 
Condições Sanitárias e de Conforto Aplicáveis a Trabalhadores do Transporte Rodoviário em 
Atividade Externa da NR-24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho, 
disponível no sítio: http://portal.mte.gov.br/seg_sau/consultas-publicas.htm 
Art. 2º Fixar o prazo de sessenta dias após a publicação deste ato, para o recebimento de 
sugestões ao texto, que deverão ser encaminhadas para o e-mail: 
normatizacao.sit@mte.gov.br ou, via correio, para o endereço: MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO, Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, Coordenação-Geral de 
Normatização e Programas (Esplanada dos Ministérios - Bloco "F" - Anexo "B" - 1º Andar - 
Sala 107 - CEP 70059-900 - Brasília/DF). 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA 

 
 

 


