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Equipamentos de segurança 

Loja Oline-  

 A Medeiros Galvão - Equipa-

mentos de Segurança, trabalha com 

todos os tipos de equipamentos de pro-

teção individual, coletivo e sinalização 

de segurança.

 Assim como todas as áreas que 

atua, a Medeiros Galvão, setor de 

comércio, preza pela qualidade e o 

bom atendimento aos seus clientes. 

Trabalhamos com as melhores marcas 

de equipamentos do mercado, pas-

sando para os nossos clientes sempre o 

melhor equipamento para atender a 

suas necessidades.  

 Somos uma empresa referência 

no setor de produtos e serviços no Esta-

do do Rio Grande do Norte e atende-

mos empresas em todo o Nordeste do 

Brasil. 

 Temos um atendimento especial 

para empresas da cadeia produtiva 

da construção. 

 Entre em contato com um dos 

nossos atendentes  pelo número (84) 

3437-2688  e saiba  mais pelo site:

www.medeirosgalvao.com.br/loja-medeirosgalvao

 

 Medeiros Galvão Equipamentos 

de Segurança, garantindo a seguran-

ça da sua empresa e dos seus colabo-

radores. 

 

 Desenvolvemos este guia com a nalidade de auxiliar  técnicos, pros-

sionais de segurança e as empresas a escolherem os equipamentos ade-

quados para realizar cada atividade em diferentes ambientes de trabalho, 

para garantir a segurança e integridade do colaborador. 

Medeiros Galvão Soluções 
CEP: 59390-000 Fone: + 55 84 99640-7943
comercial@medeirosgalvao.com.br
www.medeirosgalvao.com.br
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SINALIZAÇÃO ESPECIAL  

Os adesivos de sinalização de segurança são de suma importância para garantir a segurança 
dos colaboradores que acessam as máquinas. 

Material:
Adesivo vinil, fotoluminescente, PVC e alumínio. 

AO SUBIR OU DESCER PELA
TORRE É PROIBIDO 

SAIR DO TRAPÉZIO DAS
ESCADAS

IT IS PROHIBITED TO GO OUT OF
THE ‘‘TRAPEZE’’ WHEN GOING UP

AND DOWN THE TOWER
STAIRCASE.

SINALIZAÇÃO SINALIZAÇÃO 

MÁXIMO UMA PESSOA A 
USAR A LINHA DE VIDA 

ONE PERSON MAXIMUM
USING SAFETY LINE 

PESO MÁXIMO NA 
PLATAFORMA

MAXIMUM LOAD ON
PLATFORM

1000 kg / 2200 ib

NÚMERO MÁXIMO DE
PESSOAS NA PLATAFORMA
MAX NUMBER OF PEOPLE 

ON PLATFORM

5

FECHAR O ALÇAPÃO
DURANTE A PRESENÇA

NA PLATAFORMA

CLOSE THE HATCH
WHILE REMAINING
ON THE PLATFORM

ATENÇÃO
ENGRENAGEM 

SINALIZAÇÃO 

SINALIZAÇÃO 

SINALIZAÇÃO 

SINALIZAÇÃO 

SINALIZAÇÃO 

SINALIZAÇÃO 

STOP

DANGER ZONE!

ZONA DE PERIGO!

NÃO ENTRAR 
DURANTE O 
FUNCIONAMENTO
DO ELAVADOR 

DO NOT ENTER
DURING LIFT
OPERATION!

STOP AVISO!

SINALIZAÇÃO 

REGRAS PARA OPERAÇÃO
SEGURA DA GAIOLA

OBRIGATÓRIO
UTILIZAÇÃO 

DE EPI PROIBIDA UTILIZAÇÃO COM
VENTOS SUPERIORES A 18 M/S

CARGA MÁX.: 240 KG (533 LIBRAS)
MÁX.: 2 PESSOAS 

PROIBIDO A ENTRADA COM
A GAIOLA EM OPERAÇÃO PERIGO

CERTIFICAÇÃO DE OPERADOR OBRIGATÓRIA
PARA TRABALHAR COM A GAIOLA 

MANUAL DE INSTRUÇÃO DENTRO DA GAIOLA 

SINALIZAÇÃO 

EVACUATION PLAN / PLANO DE EVACUAÇÃO

LEGEND / LEGENDA

FOGOFIRE 

EXTINTORFIRE EXTINGUER

SAÍDAEXIT

ROTA DE SAÍDAEXIT ROUT

VOCÊ ESTÁ AQUIYOU ARE HERE

EVACUATION PLAN / PLANO DE EVACUAÇÃO

LEGEND / LEGENDA

FOGOFIRE 

EXTINTORFIRE EXTINGUER

SAÍDAEXIT

ROTA DE SAÍDAEXIT ROUT

VOCÊ ESTÁ AQUIYOU ARE HERE

EVACUATION PLAN / PLANO DE EVACUAÇÃO

LEGEND / LEGENDA

FOGOFIRE 

EXTINTORFIRE EXTINGUER

SAÍDAEXIT

ROTA DE SAÍDAEXIT ROUT

VOCÊ ESTÁ AQUIYOU ARE HERE

PERIGO 

ALTA TENSÃO 

Outros sinais sob consulta. 
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IC - A 01 IC - A 02

ETQ - 01

ETQ - 04

ETQ - 02

ETQ - 05

ETQ - 03

ETQ - 06 ETQ - 07

ETQ - 08 ETQ - 09

ETQ - 12

PE - FF01 PE - F 02

ETQ - 10

ETQ - 13

ETQ - 11

ETQ - 14 ETQ - 15

BT - 01 BT - 02

IC - A 03 IC - A 04 IC - B 01 IC - B 02 IC - B 03 IC - B 01

SINALIZAÇÃO INDUSTRIAL  
www.medeirosgalvao.com.br

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
PARA TURBINAS EÓLICAS   

SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SEGURANÇA 
INTERNA E EXTERNA DOS AEROGERADORES. 

6 www.medeirosgalvao.com.br
CATÁLOGO MEDEIROS GALVÃO 
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Etiquetas para identicação de qualicação. 

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE BLOQUEIO

B
lo

q
u

e
io

Catões de bloqueio é a melhor prática que vem sendo adotada por todas as indústrias em todos os locais do mundo. 
Salvam vidas e previnem aproximadamente 120 fatalidades e 50.000 lesões anualmente, além da significativa redução
de tempo e custos com seguro, atendem as NR-10, NR-12 e NR-33.

8 www.medeirosgalvao.com.br
CATÁLOGO MEDEIROS GALVÃO 

EQUIPAMENTO
TRAVA

NÃO 
OPERE

NÃO
OPERE

NÃO OPERE
Não removaeste cartão.Ele está aqui para me proteger. 

NÃO REMOVA ESTE CARTÃO. 

Observações. 

ETAPA 01

ETAPA 04

ETAPA 02

ETAPA 05

ETAPA 03

DESENVOLVER E DOCUMENTAR
O SEU PROGRAMA/POLÍTICA DE
CONTROLE DE ENERGIA. 

TREINAR OS USUÁRIO, COMUNICAR
E CONDUZIR INSPEÇÕES PERIÓDICAS.

CRIAR E PUBLICAR PROCEDIMEN-
TOS ESCRITOS DE BLOQUEIO DE 
EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS. 

EQUIPAR OS USUÁRIOS COM 
FERRAMENTAS DE BLOQUEIO E 
DISPOSITIVOS DE AVISO ADEQUADOS.

IDENTIFICAR E SINALIZAR TODOS
OS PONTOS DE CONTROLE
DE ENERGIA 

VOCÊ ESTÁ SEGURO E PRONTO
PARA EXECUTAR SUAS 
ATIVIDADES. 

5 PASSOS PARA UM PROGRAMA 
DE BLOQUEIO EFICAZ 
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Cinturão Paraquedista

Talabartes 

Cinturão de segurança 
�po pára-quedista
U�lizado para proteção do empregado 
contra quedas em serviços onde exista
diferença de nível.

Talabarte de segurança
U�lizado para proteção do empregado contra 
queda em serviços onde exista diferença
de nível, em conjunto com cinturão de 
segurança �po pára-quedista e
mosquetão tripla trava.

Disposi�vo trava-quedas
U�lizado para proteção do empregado contra
queda em serviços onde exista diferença
de nível, em conjunto com 
cinturão de segurança �po pára-quedista.  

 

A Medeiros Galvão trabalha
com equipamentos de qualidade
e marcas renomadas no mercado, 
para que o seu colaborador tenha
sempre segurança. 
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Alturas  

Trava Quedas 

     Uma das principais causas de morte de trabalhadores deve-se a acidentes
envolvendo queda de pessoas e materiais. O risco de queda existe em vários ramos
de a�vidades. Para prevenir essas situações de risco, deve-se seguir as normas que 
tornam os trabalhos mais seguros, promovendo assim a capacitação dos colaboradores 
que realizam trabalhos em altura, no tange à prevenção de acidentes, análise de risco e 
uso correto de EPIs.

CAPACETE COM ABA TOTAL 
A aba estende por todo o casco, possibilitando maior 
proteção a face, ao pescoço e aos ombros, principalmente 
contra a queda de objetos, líquidos, químicos 
e radiações solares. 

CAPACETE COM ABA FRONTAL 
A aba fica somente na parte frontal do rosto, 
protegendo os olhos e a face ,liberando o restante da 
circunferência da cabeça para que o usuário tanha maior
agilidade na realização dos trabalhos.

CAPACETE SEM ABA 
Não possui aba por todo o perímetro do casco, 
isto permite maior agilidade em locais de espaço reduzido 
e facilidades para movimentos da cabeça e visão angular. 
Indicado principalmete para trabalho em altura, 
e acesso a espaços  confinados. 

11So lu ç õ e s 

Utilizado para proteção da cabeça 
do empregado contra agentes 
meteorológicos(trabalho a céu aberto) 
e trabalho em local connado, 
impactos provenientes de queda 
ou projeção de objetos, queimaduras, 
choque elétrico e irradiação solar.

Equipamento adequado. 

Classes dos Capacetes A e B
Classe A: Não se aplica a trabalhos 
com energia elétrica. 

Classe B: Aplica-se a trabalhos com energia
elétrica, além de todas as exigências 
feitas para os capacetes de Classe A.

Dicas

Quanto mais cofortável o EPI, maior será o 
seu tempo de uso:
Inspecione regularmente o casco. 
Procure por sinais de deterioração,
danos provenientes do impacto, 
perfuração ou abrasão:

Para a limpeza do casco, use somente 
água e sabão neutro.  

Orçamento  
comercial@medeirosgalvao.com.br

Capacetes
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Lentes cinza e cinza espelhado 
Para trabalhos a céu aberto, com excesso 
de radiação solar, principalmente nas
a�vidades onde se necessite de proteção 
contra a luminosidade e nas a�vidades com
risco de projeção de par�culas nos olhos.

 Lentes para solda verde (5.0 - 3.0)
Proteção contra raios UV, impacto, infravermelho (IR) 
e brilhos produzidos por solda. 

 

Utilizado para proteção dos olhos 
contra impactos mecânicos, partículas
volantes e raios ultravioleta. 

Lentes claras 
Proteção contra impactos e radiação UV, 
a versão espelhada oferece proteção 
contra brilhos excessivos. Ideal para trabalhos 
mecânicos com boa visibilidade.

Lentes amarelas
Proteção contra impactos, radiação UV
e luz azul 480mm. Aumenta a acuidade visual 
em caso de visibilidade baixa, ideal para inspeção 
de super�cies, trabalhos mecânicos, luz ultravioleta 
e mau tempo.
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Óculos de segurança 

Utilizado para proteção dos ouvidos nas atividades e nos locais que apresentem 
ruídos excessivos. 

Os limites de tolerância para ruídos contínuos ou intermitentes 
são de 85dB (A) por 8 horas diárias de trabalho 

Para ruídos de impacto ( que duram menos que 1 segundo e têm intervalos maio-
res que 1 segundo) o limite de tolerância é de 130dB (linear) ou 120dB ©

Equipamento adequado - Qual o protetor audi�vo ideal para a sua a�vidade?  

 

Feito em espuma moldável 
com super�cie lisa, contornam o
canal audi�vo do usuário. 
De 14dB a 16dB (dependendo do 
produto)

São aqueles cujo formato se 
adapta aos diferentes formatos de 
canais audi�vos.
De 16dB a 17dB (dependendo do 
produto)

Possui o modelo haste sobre a 
cabeça, haste atrás da nuca e 
hastes acopláveis ao capacete, 
todos com duas conchas 
reves�das e com espumas 
internamente. 
De 16dB a 29dB (dependendo do 
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Inserção Moldável Concha abafador Inserção pré-moldáveis 

Os melhores 
Equipamentos 
você encontra aqui!
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Proteção auditiva 

Poteção ideal. 

Par�culas sólidas volantes - Lentes de policarbonato 
Radiação Ultravioleta - Lentes de policarbonato absorvem 99,9% de toda radiação ultravioleta.
Radiação infravermelho - lentes nas tonalidades verdes 3.0, 5.0 e Arc Block (ideal para eletricistas).
Luz excessiva -  Lentes cinza reduzem o incômodo e propocionam mais conforto. 

Orçamento  
comercial@medeirosgalvao.com.br
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de super�cies, trabalhos mecânicos, luz ultravioleta 
e mau tempo.
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CONHEÇA O EQUIPAMENTO 
Para garantir um desempenho ideal em uma determinada aplicação, cada luva é projetada 
com características singulares. Uma grande variedade de os, forros, banho, tipos de punho, 
texturas e tamanhos que garantem que você obtenha a luva certa. 

PROTEÇÃO BIOLÓGICA PROTEÇÃO MECÂNICA PROTEÇÃO QUÍMICA PROTEÇÃO TÉRMICA

Proteger os usuários
contra riscos de abrasão, 
corte, rasgo, perfuração e
vibração. 

SEGMENTO DE
APLICAÇÃO 

Multiuso;
Proteção contra corte;
Proteçao química;
Fins especiais.

NÍVEL DE TRABALHO

Pesado;
Moderado;
Leve.

TIPO DE EXPOSIÇÃO

Química;
Química e mecânica.

PERMEABILIDADE

Impermeável;
Permeável. 

ACABAMENTO

Com talco;
Sem talco.

SEGMENTO DE 
POLÍMERO

Látex de borracha;
Natural;
PVC;
Borracha neoprene;
Borracha nitrílica;
Filme laminado;
Butil.

SEGMENTO DE 
APLICAÇÃO

Frio;
Calor.

SEGMENTO DE 
POLÍMERO

Borracha neoprene;
Vinil;
Látex de borracha
Natural;
Borracha nitrílica.

Proteger os usuários 
contra a ação de agentes 
químicos e líquidos 
perigosos. 

Protejer os usuários contra
a ação do calor ou do frio. 

Proteger os usuários contra 
agentes biológicos 
contaminados. 

 
De que tipo de proteção você precisa? Identique qual o tipo de proteção exigida para a sua aplicação. 
As luvas são divididas nas quatro categorias de proteção listadas acima, projetadas para atender demandas especícas. 

Determine que segmento de proteção e características são necessários para a sua aplicação. 
Você encontrará luvas que satisfaçam uma grande variedade de necessidades de segurança e ambientes do trabalho.

EQUIPAMENTO ADEQUADO
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Luvas
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8
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GRÁFICO DE TAMANHOS
DE LUVAS 

Coloque a sua mão direita, com a 
palma para baixo e os dedos 
juntos, sobre o gráco. O dedo
indicador deve car alinhado com 
a linha vertical cinza e o 
polegar posicionado no logar 
correspondente da mão ilustrada. 

O tamanho é indicado pela largura
da sua mão imediatamente abaixo
dos primeiros nós dos dedos. Veja
o seu tamanho na linha numerada. 
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Tamanho da mão 
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 O sistema respiratório é a principal via de contato 
com substâncias nocivas. Apesar de possuir defesas 
naturais, o grau de tolerância do homem à exposição a 
gases tóxicos, vapores e partículas e ainda, à deciência 
de oxigênio, é limitado.  Algumas substâncias podem 
prejudicar ou mesmo destruir partes do trato respiratório, 
enquanto que outras podem ser absorvidas pela corrente 
sangüínea, gerando danos aos demais órgãos do corpo 
humano.

Existem vários contaminantes atmosféricos presentes no ambiente de trabalho 
que devem ser identicados: Poeiras, Névoas, Vapores, Fumos e Gases. 

POEIRAS 
Pequenas partículas provenientes de materiais 

quebrados, moídos ou triturados. Quanto menor a 
partícula, mais tempo cará suspensa no ar. 

Madeira, poeira de grãos, minério e 
etc.

Névoas 
Pequenas gotículas geralmente criadas por operações  

de spray que cam suspensas no ar. 
Processos em spray

Vapores

Processo de evaporação de um líquido ou sólido, da 
mesma forma que a água transformada em vapor 

d’água. Geralmente caracterizados pelos odores 
Gasolina, solventes de tintas e etc.

Fumos
Ocorrem quando um metal é fundido, aquecido, 

vaporizado e se resfria rapidamente, criando particulas 
muito nas que cam suspensas no ar. 

Solda, fusão de metais e fusão de 
plástico. 

Gases
Substâncias que à temperaturas ambientes estão no 

estado gasoso e são sempre invisíveis 
Oxigênio, dióxido de carbono, 

nitrogênio e etc

*TLV
Até 10 vezes 

*TLV
Até 10 vezes

*TLV
Até 100 vezes

Semifacial descartável Facial Inteira Semifacial com refil 

Os produtos com refil, devem acompanhar o devido filtro ou cartucho específico para as suas necessidades.

 LIMITE DE TOLERÂNCIA 
-Determine a concentração do contaminante;
-Realize a amostragem de ar no ambiente, considerando o TA (Média ponderada por oito horas de trabalho), períodos curtos (15 min)
e os valores de pico máximo. 
-Considere ainda as variações sazonais, as individualidades de cada usuário e os processos específicos em uso;
-No caso de não ser possível a obtenção de dados de amostragem, u�lize os dados ob�dos em processos similares ou operações
análogas, realizadas por outras empresas. 
-Calcule o nível máximo de exposição e avalie os efeitos à saúde do usuário exposto.  
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Proteção Respiratória Proteção da Pele
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 A pele é o maior órgão do corpo humano, e tem diversas funções: tato, 
regulação térmica, proteção do corpo contra ataques mecânicos, físicos, 
químicos e biológicos.

 Nossa pele é formada por três camadas: epiderme, derme e hipoderme. 
Por estar em contato direto com o meio externo, está sujeita a sofrer todos os tipos 
de agressões: sol, contaminantes diversos, bactérias, insetos, entre tantas outras 
exposições.

 Para garantir que a pele esteja protegida contra as exposições no 
ambiente de trabalho, é necessário a utilização correta nesse caso em 
especíco, dos cremes ocupacionais.

 Existe uma grande variedade de cremes ocupacionais no mercado: 
protetor solar, repelentes, cremes para proteção contra químicos, entre outros. 
Para a escolha adequada do creme ocupacional é necessário saber o agente 
de exposição.

Cremes para Proteção 
da pele

É uma substância que se aplica antes do trabalho para proteger a pele, os 
cremes formam uma espécie de barreira protetora entre a pele e os 
agentes agressores.

POR QUE UTILIZAR OS CREMES DE PROTEÇÃO PARA A PELE? 

Água: o contato prolongado com a água deixa a pele suscetível a rachaduras.

Substâncias oleosas: estes contaminantes possuem agentes irritantes e sensibilizantes podendo 
trazer riscos de alergias.

Solventes: removem a camada de gordura da pele, deixando-a suscetível a irritações.

Micro-organismos: presença de fungos e bactérias causam dermatoses, ou ainda um fator 
desencadeante de diversas doenças.

Sol (radiação UV): a ação dos raios ultravioletas pode ser percebida em algumas horas, ou 
ainda ter efeitos a longo prazo, como o câncer de pele.

Classes de cremes de proteção:

Grupo 1- água- resistentes: são aqueles que, quando aplicados à pele do usuário, não são 
facilmente removidos com água.

Grupo 2- óleo- resistentes: são aqueles que, quando aplicados à pele do usuário, não são 
facilmente removíveis na presença de óleo.

Grupo 3- cremes especiais: são aqueles com indicações de uso denido, especicados pelo 
fabricante.

A Medeiros Galvão tem os melhores produtos para proteção 
e higiene da pele do seu colaborador. 
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EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO

Sinalização de segurança é o conjunto de 
equipamentos que informa um indivíduo sobre 
a melhor conduta a tomar perante determinadas 
circunstâncias e situações importantes. 

COLETE DE SINALIZAÇÃO

O colete reetivo é uma alternativa indispensável para 
melhorar a segurança dos prossionais que atuam 
próximos a vias, como fiscalizadores de trânsito, 
instalação ou manutenção de sistemas de sinalização,
redes elétricas ou telefonia, motociclistas, entre outros. 

EPCs SINALIZAÇÃO

A sigla EPC signica Equipamento de Proteção Coletiva. O Equipamento de Proteção Coletiva 
– EPC trata-se de todo dispositivo ou sistema de âmbito coletivo, destinado à preservação da 
integridade física e da saúde dos trabalhadores, assim como a de terceiros.

Os Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC tem como objetivo proporcionar a preservação 
da saúde e da integridade dos trabalhadores, em geral. O EPI (Equipamento de Proteção 
individual) também tem como objetivo a proteção do trabalhador, porem é de menor eciên-
cia, conra o por quê mais a frente.

São exemplos de EPC: 

Sinalização de segurança;
Proteção de partes móveis de 
máquinas e equipamentos;
Corrimão de escadas;
Capelas químicas;
Cones tas e etc. 

Benefícios do EPC

Redução de acidentes de trabalho;
Melhor comodidade por ser equipamento coletivo; 
Melhoria nas condições do trabalho; 
Baixo custo a longo prazo;
Melhor ecácia e eciência nas atividades

Equipamentos de sinalização
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PEDESTAL
Utilizado para sinalização, orientação de uxo, 
isolamento e demarcação de áreas em 
ambientes internos e externos. 

CONE DE SINALIZAÇÃO 
Utilizado para sinalização de obras e de trânsito, possui seções para inserção 
de elementos de isolamento de áreas como: 
Fendas para tas zebradas, orifícios para cordas, orifícios central 

para placa pronta e bandeirolas. 

CAVALETES 
Sinalização e demarcação temporária de áreas onde tenha uxo 
de pessoas, geralmente utilizado com informações e pictogramas 
referentes a piso escorregadio, molhado, homens trabalhando entre outros. 

BARREIRAS MODULAR 
Isolamento e identicação de áreas de pequenas ou grandes
extenções (com a utilização de barreiras combinadas)
em ambientes internos ou externos, utilzada com muita 
frequência no isolamento de áreas para manutenção.  

CORRENTE DE SINALIZAÇÃO DE POLIPROPILENO 
Ideal para sinalização e demarcação temporária
de áreas com uxo de pessoas, geralmente 
utilizada com pedestais. 

FITAS ZEBRADA 
Servindo como forma de informação a quem a visualiza, mostrando 
determinados pontos onde se pode ultrapassar ou não, ajudam a 
demarcar ambientes de risco impedindo que um trabalhador ultrapasse 
sem estar ciente do aviso. 

TELAS DE PROTEÇÃO 
Equipamentos de proteção coletivo que impedem os prossionais de 
ultrapassar um espaço que pode oferecer risco á sua saúde. 

Equipamentos de sinalização
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Sinalização e demarcação temporária de áreas onde tenha uxo 
de pessoas, geralmente utilizado com informações e pictogramas 
referentes a piso escorregadio, molhado, homens trabalhando entre outros. 

BARREIRAS MODULAR 
Isolamento e identicação de áreas de pequenas ou grandes
extenções (com a utilização de barreiras combinadas)
em ambientes internos ou externos, utilzada com muita 
frequência no isolamento de áreas para manutenção.  
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Ideal para sinalização e demarcação temporária
de áreas com uxo de pessoas, geralmente 
utilizada com pedestais. 
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Servindo como forma de informação a quem a visualiza, mostrando 
determinados pontos onde se pode ultrapassar ou não, ajudam a 
demarcar ambientes de risco impedindo que um trabalhador ultrapasse 
sem estar ciente do aviso. 
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ultrapassar um espaço que pode oferecer risco á sua saúde. 

Equipamentos de sinalização
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VESTIMENTAS IMPERMEÁVEIS 
As vestimentas impermeáveis protegem 
o usuário contra agressões líquidas 
de várias naturezas. 

TIPOS E PROTEÇÃO
 
Avental frontal;
Capa;
Jaqueta com Elástico;
Japona;
Calça com Cordão;
Tyvek

CAPA DE PROTEÇÃO 
Ideal na proteção contra chuva ou de trabalhos que necessitem de proteção 
hidro-repelentes. Utilizado em usinas, construção civil, limpezas públicas,
trabalhos em rodovias e etc. 

MACAÇÃO DE PROTEÇÃO (TYVEK) 
Confeccionado em não tecido 100% polipropileno (polímero microporoso respirável) 
de alta densidade com tratamento antiestático.
Proteção contra pequenas partículas perigosas, incluindo chumbo, amianto e mofo.

TIPOS DE MATERIAL
 
PVC Forrado;
PVC Laminado;
Trevira;
Trevira KP

MACACÃO DE SANEAMENTO COM BOTAS
Proteção contra riscos de contágio por trabalho em saneamento urbano, animais, rios,
córregos contaminados, tanques e etc.

CAPA CONJUNTO 
Proteção para os membros inferiores e superiores do usuário contra chuva ou 
trabalhos com água.

AVENTAL DE PROTEÇÃO FRONTAL 
Proteção para trabalhos que envolvam líquidos em geral, detergente, água e etc. 
Utilizado em frigorícos, açougues, lavanderias, lava-jatos e outros. 

Impermeáveis 
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BOTAS PROTEÇÃO ATIVIDADES CARACTERÍSTICAS 

Condutiva - PROTEGE 
CONTRA DESCARGAS DE 

ENERGIA ELÉTRICA

Antiestática - Protege 
Contra Descargas de 

energia estática

Térmica - Protege a 
incidência de 
baixa ou alta 

temperatura nos 
pés do usuário 

Química - Calçado 
com mais eciência 

e durabilidade contra 
aditivos derivados de 
petróleo e solventes 

À água - Calçado 100%
impermeável 

Calçado para proteção
contra quedas de 

produtos. 

Penetração de objetos
pontiagudos

Uniformização - Calçado 
apenas de uso casual e 

uniformização 

Para áreas que ocorre incidência de ar-compri-
mido, equipamentos eletrônicos, abastecimento

de combustíves e concentração de gases como em 
graneleiro e reservatórios derivados de petróleo e 

fogos de artifício. 

Baixa temperatura 9-50°C a  10°C
câmaras frias e indústria alimentícia 
alta temperatura ( 112°C a 400°C) 

indústrias metalúrgicas, siderúrgicas,
cerâmicas, vidros, minério e etc. 

Derivados de petróleo (óleo e solvente), 
indústria petroquímica, postos 

de combustível e ocinas em geral,
ação de produtos ácidos, indústria petroquímicas, 

ação de produtos alcalinos - química.

Resistência à passagem de água, 
indústria alimentícia, pescado, hospitais,

restaurantes, agropécuária,
 saneamento básico, construção civil, 

postos de gasolina e etc. 

Chance de impactos de queda
no bico do pé e metatarsos 

Construção civil, transportes, 
bebidas e segurança

Motoristas, seguranças 
e prestadores de serviços 

Redes de alta tensão, distribuição 
e transmissão de energia elétrica

Calçado com solado de borra 
nitrílica na cor preta com resistência 

de 14.000v

Deve ser constituído de um solado 
especial de dissipação eletrostática. 

Baixa temperatura - Forro interno, 
palmilha com forração térmica, 

solado de borracha natural
Alta temperatura - Cabedal em 

vaqueta de alta qualidade, 
solado em borracha nitrílica. 

Cabedal em vaqueta de 
alta qualidade,

solado em borracha nitrílica
bidensidade ou monocolado. 

Cabedal em vaqueta didrogufado,
solado pode ser variado de 
acordo com a necessidade 

Calçado com biqueira de aço
ou composite, com resistência 

a 200j. 

Calçado com palmilha de aço 
ou antiperfuro com resistência 

de impacto de 100n

Calçados padronizados sem
especicações técnicas 

de segurança. 

O Calçado de Segurança é um importante Equipamento de Proteção Individual (EPI) a ser 
utilizado por trabalhadores dos mais variados tipos de indústrias. Sua principal função é manter os 
pés do trabalhador protegidos de qualquer perigo externo, como objetos cortantes, pregos, 
chão escorregadio, objetos caindo, entre outros. O Calçado de Segurança é um EPI de uso 
obrigatório que deve ser utilizado sempre que o trabalhador estiver em seu local de trabalho.

Encontre o calçado adequando. 

Calçados 
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 Responsáveis pela identicação dos 
funcionários de uma empresa e por 
manter uma padronização dentro do 
ambiente de trabalho, os uniformes 
prossionais são obrigatórios em alguns 
ramos de atuação. Funcionários da 
construção civ i l ,  pross ionais  que 
trabalham em rodovias, com limpeza, 
c ient i s tas  laborator ia i s ,  po l ic ia i s , 
bombeiros, recepcionistas e eletricistas 
são só alguns exemplos de prossionais 
que atuam uniformizados.

Escolha o uniforme adequado 
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Conjuntos 

Retardantes
a fogo  

Arco elétrico

Macacões

Proteção para o usuário contra riscos de origem térmica. 
(Calor e chamas)

Ideal para prossionais que desempenham 
trabalhos com fogo ou temperaturas elevadas. 

As vestimentas com proteção contra arcos elétricos são 
usadas para proteger os usuáriso contra riscos de 
chama, calor e arco elétrico que podem ocorrer 

quando se trabalha com eletricidade. 

Modelo mais usado para colaboradores 
em serviços de uso geral, confeccionado em brim

100% algodão, é ideal para prossionais da 
construção civil, limpeza urbana e etc.  

Modelo ideal para colaboradores que desenvolvam 
atividades mecânicas, onde se torna necessária 

uma proteção contra sujeira, graxa e óleos em geral.  

Para conhecer outros modelos, consulte-nos 

Uniformes Prossionais Proteção para motosserristas
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Importância 
 A motosserra é uma das ferramen-
tas mais utilizadas na zona rural devido à 
sua grande versatilidade e eficiência. 
Todavia, a motosserra é também uma das 
ferramentas de trabalho mais perigosas, 
tanto que dispõe de um Anexo sobre seu 
manuseio e segurança na Norma NR-12 – 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS do 
Ministério do Trabalho.
 
Os operadores de motosserra estão 
expostos a muitos riscos na realização de 
seu trabalho, tais como os riscos físicos,  
ruído e vibração; os riscos químicos com o 
excesso de poeiras; os riscos ergonômi-
cos, relativos à postura inadequada e ao 
esforço físico intenso; e riscos de acidente 
como rebote, corte com a corrente da 
motosserra, queda de galhos, etc.

Por isso se faz necessário o uso obrigatório 
dos seguintes EPI´s para operador de 
motosserra:

Calça de motosserrista;
Jaqueta;
Capacete;
Protetor auricular;
Protetor facial;
Óculos (de preferência viseira);
Luva;
Perneira;
Calçado de segurança.
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